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De Hovenier

HÉT VAKBLAD VOOR ALLE HOVENIERS

ONTWERPEN ≠ TEKENEN
Vanuit een concept een tuin ontwikkelen
bij stageproject OntwerpAcademie
Is jouw rotonde
de mooiste
van Nederland?

Verantwoordelijkheid
voor grondwater ligt
ook bij hovenier

HOW TO …aanleg
van een Mobilanegroene wand
GROENE AFSCHEIDINGEN

Voorkom onkruid
Kies voor onderhoudsvrije
voegen van Normeco

De wonderen zijn de wereld nog niet uit...
Normeco levert gebruiksvriendelijke oplossingen voor een langdurig onderhoudsvrije tuin en bestrating. Dat doet wonderen!
Ervaar hoe gemakkelijk het werkt dankzij de unieke structuur van de voegmortel en het duidelijke verwerkingsadvies. Mocht je het
prettig vinden dan begeleidt Normeco ook op locatie. Normeco heeft meer dan 20 jaar ervaring met voegen en is de juiste
partner in het voorkomen van onkruid. Daarnaast kunt u profiteren van scherpe inkoopprijzen. Neem contact met ons op, dan
komen wij graag bij u langs!

Voorkom onkruid op het terras
Voorkom onkruid in de tuin

AQUA XP FIJN
• Voegen vanaf 1,5 mm
• Verwerkbaar op natte stenen
• Belastbaar tot 3500 kg
• Geschikt voor alle soorten tegels
en bestrating

POWERCLEAN
Voeg - verwijder machine
• Verwijdert zandvoegen
• Zonder water
• Snel en schoon

FUGENSAND
• Geschikt voor alle soorten bestrating
• Duurzaamheidslabel A+
• 100% ecologisch
• Vanaf 1 mm

HOVENIERSKIT
EASY
• IJzersterke verlijming
• Blijvend elastisch
• Speciaal voor natuursteen

STROPELLETS
De ecologische bodembedekker
• Tegen mos- en onkruidgroei
• Werkzaam 12-18 maanden
• Ecologisch en duurzaam

VOEGMAATJE
Voor tegels met aaneengesloten voeg
• Werkt snel en eenvoudig
• Voor een nog beter eindresultaat
• RVS schijven van 1 t/m 6 mm breed

www.normeco.nl
Normeco BV • +31 (0)6 45 60 56 29 • info@normeco.nl

EEN NIEUWE REVOLUTIE
Vergeet lekke banden en ongelijke bandenspanning. Met de nieuwe
MICHELIN X TURF TWEEL radiaalbanden zonder lucht rijdt u soepel
over obstakels en scherpe voorwerpen. De banden gaan tot wel 3 keer
langer mee dan normale banden met lucht, dit bespaart u kosten en
tijd aan reparaties of het wisselen van banden. Nu beschikbaar op de
Z997R en de Z994R Zero Turn maaiers. Neem vandaag nog contact op
met uw dealer voor een offerte op maat.

*Beschikbaar op de Z994R en Z997R-maaiers uitgerust met een 54”, 60” of 72” maaidek. Niet aanbevolen voor gebruik in combinatie met een materiaalopvangsysteem.

GENIETEN

VAN JE EIGEN TUIN!
Buiter Beton is al bijna 40 jaar een grote leverancier

De voordelen van Buiter Beton:

van tuinmaterialen zoals sierbestrating, tuintegels,

 Een eigen inspiratiemerk met private label lijn

tuinhout, buitenverlichting en nog veel meer. Ondanks
vestigingen in Balkbrug, Naarden en Hengelo, hebben

 Een sierbestratingspark van ruim 5000m²

wij nog altijd de mentaliteit van de kruidenier op de

 Meerdere vestigingen door Nederland

hoek: korte lijnen en een persoonlijke aanpak! Ons

 Korte lijnen en een persoonlijke aanpak

merk Terras & Trends staat voor tuininspiratie. Door
ons concept te omarmen, plukt u als hovenier hier ook
de vruchten van.

Hoogeveenseweg 27

Wilt u meer weten over het Terras & Trends concept
of wilt u in contact komen met Buiter Beton? Wij
komen graag langs of verwelkomen u in ons 5000m²
grote sierbestratingspark in Balkbrug.

Tuintegels

 Uw eigen gepersonaliseerde catalogus

Sierbestrating

7707 CG Balkbrug
Tel: 0523 - 657 000
info@terrasentrends.nl
www.terrasentrends.nl

Siersteen & Siergrind

Tuinhout

Buitenverlichting

Bekijk de
Terras & Trends
ite!
catalogus op onze webs
Met ruim 500 pagina’s
aan tuinmaterialen
www.terrasentrends.nl

Uw leverancier in
Sierbestrating en Tuininrichting!

Bloembakken & Potterie

Muur & stapelelementen

T
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Terras & Trends
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Verborgen daktuin in hartje Nijmegen

Soms blijken plekken waar je bij wijze van spreken dagelijks komt een verborgen schat te
herbergen. Neem bijvoorbeeld deze daktuin in Nijmegen, op een steenworp afstand van
het redactieadres van dit vakblad, die een groene oase van ettelijk honderden meters
omvat.

www.vakbladdehovenier.nl
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Boels werkt aan
uitbreiding verhuur
vloot voor groen
onderhoud
De Hoaf Thermhit 75M is de eerste
mobiele onkruidbrander in het
assortiment van Boels voor de
professionele markt. Met een werkbreedte van 75 centimeter en een
vaste tweewielige werktuigdrager is
de Hoaf Thermhit 75M een relatief
handzame machine. Boels ziet een
groeimarkt en denkt na de levering
van de eerste machines door Hoaf alweer na over volgende bestellingen.

016

045

064

HOW TO …aanleg
van een Mobilanegroene wand

Parrotia persica
Persian Spire
(‘JLPN01’)

Eén plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dat geldt ook voor
hovenierswerk. Aan de andere
kant zijn sommige dingen zo
makkelijk dat een plaatje bijna
overbodig is, zoals de aanleg van
een Mobilane-groene wand.

Parrotia heeft een goede naam
als toekomstboom. De boom
is nagenoeg vrij van ziekten
en plagen, verdraagt warmte
en droogte en heeft daarbij
ook nog eens een opvallende
sierwaarde. Met behoud van de
eerste eigenschappen is de sierwaarde van Persian Spire nog
groter dan bij andere cultivars.

076
082
Verantwoordelijkheid
voor grondwater ligt
ook bij hovenier
Er is al veel geschreven en gezegd
over de verstening van de tuin,
over de tanende aandacht voor
groen en biodiversiteit, over
wateroverlast en droogte.
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Vragen of opmerkingen?
Linde Kruese
Vakredacteur
E: linde@nwst.nl
T: 024-360 2454
M: 06-45700441

Alberto Palsgraaf
Uitgever
E: alberto@nwst.nl
T: 024-360 2454
M: 06-20436728

Nederlandse
primeurs op gezellig
drukke GTH Demo
DoeDag Maaien

Jim van der Kerkhof
Helicon Eindhoven docent hoveniersopleiding

‘Er is geen mooier vak
dan het brede hoveniers
vak’

Er waren geen duizenden mensen, maar gezellig druk
was het wel op de GTH DemoDoeDag Maaien die op 2 juli
plaatsvond op Fort Vechten in Bunnik. Het doel van dit
laagdrempelige event is reuring creëren rondom de beurs
Groentechniek Holland, die later dit najaar zal worden
gehouden. Alle soorten maaiers waren vertegenwoordigd,
waardoor de DemoDoeDag met recht de grootste openluchtshowroom op het gebied van maaien genoemd mag
worden.

Er heerst een tekort aan personeel bij hoveniersbedrijven.
Docenten en medewerkers van Helicon Opleidingen zetten zich
volle bak in om jonge mensen te enthousiasmeren voor het groenvak. Dit voorjaar is er weer een lichting van 23 ambitieuze jonge
honden uit de Helicon-schoolbank in Eindhoven gerold. Zij staan
te springen om hun vak in praktijk te brengen, vol zelfvertrouwen
door de gedegen opleidingsbasis en het behaalde diploma.

‘Wat hoveniers hier zien, kan ik in
drie weken niet uitleggen

Docent Jim van de Kerkhof is trots: ‘Alle studenten hebben tijdens
hun opleiding avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) en groenvakken gevolgd, zowel met betrekking tot aanleg als onderhoud van
tuinen. Het examen is deels theoretisch, namelijk voor de aov-vakken.
In samenwerking met niveau 3-studenten van Helicon Boxtel doen
de studenten een aanlegproef.

Na negen edities staat de Nationale Demodag Hoveniers
er goed voor. Door nieuwe programma-elementen en een
sterk vergroot deelnemersveld is het aantal bezoekers
vorig jaar verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor.
Maar de organiserende partijen, Advanta zaden en DCM
meststoffen, zijn niet uit op nog meer groei het persoonlijke contact en het ‘beleven’ van producten en machines
staan nog altijd voorop. Dit jaar vindt het allemaal plaats
bij Gramefo graszoden in Eemnes. Wat heeft de organisatie
in petto?
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Kort nieuws
Is jouw rotonde de mooiste van Nederland?
Robots worden steeds slimmer
‘Ik ben alweer te goedkoop, denk ik’
‘Nooit een cent aan reclame uitgegeven’
Ontwerpen ≠ tekenen
Innovatieve schutting vangt regenwater op en
stimuleert vergroening
Limpar blijft doorontwikkelen
Onbekend maakt onbemind
Verantwoordelijkheid voor grondwater ligt
ook bij hovenier
Hoofdredactioneel

De studenten van de tweejarige opleiding tot medewerker hovenier
hebben het examen van schooljaar 2017-2018 afgelegd. Het gaat
zowel om bol (beroepsopleidende leerweg: vier dagen school, één
dag stage) als bbl (beroepsbegeleidende leerweg: vier dagen werk,
één dag school).

Lees verder op pagina 70

COLOFON
Vakblad De Hovenier -een uitgave van NWST NeWSTories bv- wordt acht keer per jaar in
een gemiddelde oplage van 4500 exemplaren verspreid onder hoveniers, toeleveringsbedrijven voor de groene sector en individuele abonnees. REDACTIE & COMMERCIE
NWST NeWSTories bv, Fransestraat 41, 6524 HT Nijmegen, T 024-3602454, F 0243602464, www.vakbladdehovenier.nl HOOFDREDACTEUR Hein van Iersel (hein@nwst.
nl) OPERATIONEELMANAGER Peter Jansen (peter@nwst.nl) REDACTEURS Guus van
Rijswijk (guus@nwst.nl) Linde Kruese (linde@nwst.nl) Willemijn van Iersel
(willemijn@nwst.nl) VORMGEVING StudioBont Nijmegen ADVERTENTIES Alberto
Palsgraaf (alberto@nwst.nl) Rik Groenewegen (rik@nwst.nl) Jeroen Koebrugge
(jeroen@nwst.nl) SALES SUPPORT Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl)
ABONNEMENTEN € 104,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot en met
31 december van ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de
nieuwe abonnementsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een nieuw abonnement
belt u met (024) 360 24 54. Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoorwaarden van
toepassing. Deze vindt u op www.vakbladdehovenier.nl/pages/9/abonneren
ISSN: 2589-935X
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Deze berusten bij De Hovenier c.q. de betreffende auteur. Niets uit deze
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, scan, foto-kopie, elektronisch of op welke wijze dan ook.
De Hovenier wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in
de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan
op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatieen/of inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.

www.vakbladdehovenier.nl
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3-DELIGE KLEPELMAAIER
Met meer dan 180 jaar ervaring
in het ontwerpen, produceren en
leveren van maaimachines bent u
met Ransomes verzekerd van
een superieure maaikwaliteit!
• Maaibreedte tot 3,20 m
• 65 pk
• Maaihoogte 30 - 70 mm
• Cabine met airco leverbaar
• Müthing klepeldekken

Importeur voor Nederland:

Pols Groep

www.ransomesjacobsen.com

Is het gras van
de buurman
groener?
De Elzenhof 7G, 4191 PA Geldermalsen
0345 - 788 104 | info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl

Zuidland

+31 (0) 181 458845

www.pols.nl

Kijk dan eens
wat er bij hem in
de schuur staat...

maaiers - tractoren - frezen

NIEUWS

#TRENDING

Meest gelezen op vakbladdehovenier.nl

Eikenprocessierups ook
in beuk actief
De eikenprocessierups is ook actief in beuken,
meldt het AD. Een vrouw uit Oldenzaal trof op de
stam van een beukenboom in haar woonplaats tot
haar stomme verbazing maar liefst drie nesten aan
met de rups.

Lees hier verder:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30223/
eikenprocessierups-ook-in-beuk-actief

Vaste planten
voor de droge
schaduw
Het zal u niet zijn ontgaan: de zomer
van 2018 was opmerkelijk droog.
Omdat we zulke uitzonderlijke droogte
in Europa vaker zullen meemaken,
moet dit ook gevolgen hebben voor de
selectie van vaste planten.

Lees hier verder:
www.vakbladdehovenier.nl/article/26838/vaste-planten-voor-dedroge-schaduw

Campagne Veilig Graven
De gezamenlijke netbeheerders roepen mensen
middels een campagne op om voorzichtiger
te zijn bij graafwerkzaamheden in hun tuin.
Aanleiding voor deze oproep zijn recente gaslekkages die ontstonden bij tuinwerkzaamheden,
waarbij de hulpdiensten moesten ingrijpen.
Vorige maand ontstond in Creil (Flevoland) een
groot gaslek toen een inwoner bij het plaatsen
van een schutting een paal door de gasleiding
sloeg. De hulpdiensten kwamen eraan te pas om
het probleem op te lossen, meldt de NOS.
Schade door graven is de grootste oorzaak van
storingen in het elektriciteits- en gasnet. Vooral
in particuliere tuinen gaat het mis. Met de lan-

cering van de campagne Veilig Graven hoopt
Netbeheer Nederland dat tuinbezitters en hoveniers beter letten op de gevaren van het graven.

Veldbloemen later in
bloei na koud voorjaar

Tweede Kamer roept
minister op tot
maatregelen EPR
Verschillende Tweede Kamerfracties roepen
minister Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit op tot actie tegen de
eikenprocessierups. Ze willen structurele
maatregelen om de rupsenplaag het hoofd
te bieden.

Lees hier verder:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30153/tweede-kamerfracties-roepen-minister-op-tot-maatregelen-epr

en koud. Maar de laatste weken is er vocht
bij gekomen en is de temperatuur gestegen,
waardoor veldbloemen nu goed beginnen te
groeien. Bij sommige mengsels zit de groei er al
goed in; de eerste bloemen komen in bloei. Bij
Advanta komen regelmatig meldingen binnen
over de trage opkomst van de veldbloemen, dit
jaar. Dat klopt dus.

Hoe een seizoen verloopt, is van te voren nooit
te voorspellen. Vaak kijken we dan terug op het
jaar ervoor: hoe zag het weer er toen uit? Dat
gebeurt nu ook bij de inschattingen voor het
groeiseizoen 2019. Het jaar 2018 was erg droog
en zonnig; dat is ook de verwachting voor 2019.
Toch viel het dit voorjaar mee: het begon droog

www.vakbladdehovenier.nl
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KOM NU GRATIS
PROEFRIJDEN!

DE GROENE WERKPAARDEN
DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH

- Trendsetter in 100% elektrisch aangedreven werk- en voertuigen
- Subsidiemogelijkheden en géén wegenbelasting, BPM en bijtelling
- Standaard geleverd op kenteken, maar ook verkrijgbaar op landbouwkenteken
- Optioneel met 4x4 aandrijving
- Snelheid ca. 60 km/u en een actieradius van ca. 80 kilometer

www.frisianmotors.com

Basis advertentie Leffert A5 liggend zonder dealer.indd 1

22-05-19 14:02

Luchtkoeling
via behuizing
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HCS-SERIE
ENKELZIJDIG HEGGENSCHAREN
21,2 cc - 0,6 kW - ES-Start

Snelle snijsnelheid:
4.670 snijbewegingen/min
Lange en dunne mesvorm
voor de beste snijprestaties
Drijfhuis met
hoogwaardige materialen
en kogellagers op elke as
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Uitlaatpijp naar voor gericht:
voorkomt het verbranden
van de heg
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L
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NA

Deflector:
voor het snel en gemakkelijk
ruimen van het snoeiafval

HCS-2810ES

HCS-3210ES

HCS-3810ES

58,9 cm
4,7 kg

72,9 cm
4,8 kg

83,4 cm
4,9 kg

Effectieve snijlengte
Gewicht

DÉ LICHTSTE, PROFESSIONELE HEGGENSCHAAR
VOOR EEN PERFECT SNIJRESULTAAT

Vind een dealer bij jou in de buurt en ontdek ons volledig assortiment heggenscharen op WWW.ECHODEPENDONIT.COM

facebook.com/echobenelux

Nederland B.V.

instagram.com/echodependonit

Hogelandseweg 51 | 6545 AB Nijmegen | Tel.: +31 (0)24 373 19 90 | Fax: +31 (0)24 373 17 65 | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl

NIEUWS
Hoek Hoveniers zet in op onkruid
bestrijding met heet water
Heatweed-dealer Van der Meij de Bie heeft deze week een tweede
Heatweed Sensor-serie2 afgeleverd bij Hoek Hoveniers. Na één jaar
onkruidbestrijding met heet water wilde het hoveniersbedrijf graag
een tweede machine.
In 2018 vierde Hoek Hoveniers uit Voorhout en Ursem zijn 75-jarig
jubileum. Dit werd deels gevierd met de aankoop van de eerste
Heatweed SS2. Afgelopen week werd de tweede onkruidbestrijdingsmachine met 100 procent heet water geleverd. Jan van der Zanden
van Heatweed liet de redactie al eerder weten: 'De Sensor-serie van
Heatweed is echt ons paradepaardje. De machine leest de ondergrond
met behulp van sensoren. Wanneer er onkruid wordt gedetecteerd,
krijgt dat een heetwaterdouche. Doordat je zo selectief besproeit,
bespaar je niet alleen op water, maar is de werksnelheid ook twee à
tweeënhalf keer zo kort.'

Omzet groenvoorzieners en hoveniers
blijft stijgen
Hoveniers en groenvoorzieners hebben over het eerste kwartaal van 2019 weer meer omzet
geboekt ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit de CBS-kwartaalmonitor van branchevereniging
VHG. Voor de vakgroep hoveniers nam de omzet met 14,5 procent toe, de hoogste omzetgroei
in vijf jaar tijd. De vakgroep groenvoorzieners kende een stijging van 2,6 procent.
De gemiddelde omzet van alle VHG-leden (waaronder boomspecialisten, hoveniers, interieurbeplanters en groenvoorzieners, inclusief dak- en gevelbegroeners) is met bijna 9 procent gestegen
in het eerste kwartaal van 2019. Volgens de monitor stijgt de omzet van de VHG-leden daarmee al
drieënhalf jaar op rij. In sommige kwartalen liggen de omzetten structureel hoger dan in andere;
daarom worden de omzetontwikkelingen gecorrigeerd voor deze seizoenpatronen. Hierdoor
kunnen opeenvolgende kwartalen beter met elkaar vergeleken worden. Hoveniers boekten in het
eerste kwartaal van 2019 een voor het seizoenpatroon gecorrigeerde omzetgroei van 2,4 procent
ten opzichte van het vierde kwartaal. Ook bij de vakgroepen interieurbeplanters (1,5 procent) en
groenvoorzieners (0,5 procent) nam de omzet toe. Bij boomspecialisten daalde de gecorrigeerde
omzet met 1,2 procent.
Bijna de helft (ruim 46 procent) van de ondernemers in de groene sector ervaart een tekort aan
arbeidskrachten. Niet eerder lag het aandeel ondernemers dat hierdoor belemmerd wordt zo
hoog sinds de start van de meting in 2014. Sinds medio 2017 ligt dit onafgebroken boven de 25
procent. Ondanks het krappe aanbod van arbeidskrachten zijn de verwachtingen voor het economisch klimaat, de omzet, verkoopprijzen en personeelssterkte voor het tweede kwartaal van 2019
positief.

Accuschoffel: 'Een
geweldig apparaat,
maar wel wat duur'
Alweer heel wat jaren geleden introduceerde
Pellenc de elektrisch aangedreven schoffel.
Op dat moment was dit een revolutionaire
introductie, die geen ander merk in zijn productaanbod had. Inmiddels is Pellenc niet
meer de enige aanbieder, maar het is nog
steeds bijzonder om een Pellenc Cultivion
tegen te komen in het vrije veld. Bij een
interview in Nijmegen kwam Laniël Beyé
van Beyé Hoveniers ineens met een Pellenc
Cultivion op de proppen. ‘Een fantastisch
apparaat, maar wel wat duur. Ik gebruik deze
machine op plekken waar heel veel onkruid
staat. Voor het wieden tussen vaste planten
is hij niet zo handig. Je moet dan schoffels
gaan wisselen en dat kost behoorlijk wat tijd.’
Beyé is overigens ook fan van de Pellencsnoeimachine. ‘Hier mag van mij niemand
mee werken. Het is een machine waarmee
je moet opletten, maar ook een geweldig
apparaat.’

Voor 18 procent van de ondernemers vormen de weersomstandigheden een belemmering. Een
jaar eerder werden bijna twee keer zoveel ondernemers hierdoor belemmerd. Het aantal ondernemers dat te kampen heeft met onvoldoende vraag of financiële beperkingen is vergelijkbaar
met een jaar eerder, aldus de VHG.

www.vakbladdehovenier.nl
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Nederlandse primeurs
op gezellig drukke
GTH DemoDoeDag Maaien

16

4/2019

ACTUEEL
Er waren geen duizenden mensen, maar gezellig druk was het wel op de GTH DemoDoeDag
Maaien die op 2 juli plaatsvond op Fort Vechten
in Bunnik. Het doel van dit laagdrempelige
event is reuring creëren rondom de beurs
Groentechniek Holland, die later dit najaar zal
worden gehouden. Alle soorten maaiers waren
vertegenwoordigd, waardoor de DemoDoeDag
met recht de grootste openluchtshowroom op
het gebied van maaien genoemd mag worden.
Auteur: Linde Kruese

Wim van Breda kwam naar de DemoDoeDag
met een aantal primeurs voor de Nederlandse
markt: de Kersten Hycus, de Reform R Metron
P48 RC en de Herder CR10. De Hycus is een
gloednieuwe, compacte, radiografisch bestuurbare talud- en ruwterreinmaaier van Kersten.
De maaier wordt aangedreven door twee
elektromotoren (3 kW /48 V), generatoren van
Briggs & Stratton (23 PS / 17,3 kW) en een tweecilindermotor (stage V / 48V). De Hycus is inzetbaar op hellingen tot 50 graden. De afstandsbediening heeft een reikwijdte van 600 meter. De
Reform Metron P48 RC is de eerste op afstand
bestuurbare werktuigdrager met hybride
aandrijving. Het voertuig heeft een Kobotabenzinemotor met 8 pk en vier elektrische wielmotoren en een accupack. De Metron P48 RC
heeft een fronthef met PTO en optioneel een
montageplaat aan de achterzijde. De Herder

Reform R Metron P48 RC
www.vakbladdehovenier.nl
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2 min. leestijd

ACTUEEL
Herder CR10

De CR10 wordt
standaard aan
gedreven door
een 55 pk water
gekoelde driecilin
der-dieselmotor
CR10-werktuigdrager is radiografisch bestuurbaar. De CR10 kan aan de voorzijde uitgerust
worden met verschillende werktuigen, zoals
een klepelmaaier of stobbenfrees. De machine
is geschikt voor werkzaamheden op moeilijk
bereikbare plaatsen en steile hellingen tot 55
graden. De CR10 wordt standaard aangedreven
door een 55 pk watergekoelde driecilinderdieselmotor. Optioneel kan er gekozen worden
voor een 74 pk sterke viercilinder.
Bob-cat-maaiers
Importeur R-Kempen heeft sinds een halfjaar
het importeurschap van Bob-cat-grasmaaiers

in handen. Robert Kempen en zijn zoon Joost
mochten dus niet ontbreken op 2 juli. Met drie
maaiers stonden ze op het veld. De Bob-Cat XRZ
Pro 52 inch is de nieuwste professionele maaier
van R. Kempen en Zoon. De maaier is gericht op
duurzame prestaties voor de budgetgerichte
professional. De maaier is robuust, duurzaam en
heeft een consistente maaikwaliteit. De Bob-Cat
Predator Pro RS 61 inch zit- en zeroturn-maaier
heeft pas vernieuwingen ondergaan waarbij
het rijcomfort, het design en de onderhoudstoegang zijn verbeterd. Met een 57 liter groot
brandstofsysteem zijn er minder tankbeurten
nodig en kan er dus langer gemaaid worden. De
consumentgerichte zeroturn-maaier Bob-Cat
CRZ 48 inch is voorzien van een Tufdeckmaaidek met een double wave- geleidingssysteem. De maaier heeft 20 inch aandrijfbanden.

Robert Kempen (links) en zijn zoon op Bob-cat-maaiers
Kersten Hycus

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30291/
nederlandse-primeurs-op-gezellig-drukke-gthdemodoedag-maaien
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De rotonde van Alberts Hoveniers- en Bestratingsbedrijf BV

Is jouw rotonde de mooiste
van Nederland?
Geef je op en win een (video)reportage in De Hovenier!
Dit jaar gaat vakblad De Hovenier voor de
tweede keer op zoek naar de mooiste rotonde
van Nederland: een verkeersmaatregel die
tegelijkertijd een etalage vormt voor een groen
bedrijf. Dus sponsor jij een rotonde met je
bedrijf of lever je bloemen of planten voor een
rotonde? Doe dan mee! Uiteraard is het ook
mogelijk een rotonde van een collega te nomineren. De eerste deelnemer van dit jaar lichten
we alvast uit.

René Alberts meldt met zijn bedrijf Alberts
Hoveniers- en Bestratingsbedrijf BV zijn
rotonde aan voor dDe Mooiste Rotonde van
Nederland 2019. Het gaat om een rotonde aan
de weg de Maatlanden in Roden (Drenthe). De
rotonde ligt in natuurlijk gebied en er wordt
op een natuurlijke manier beheerd. Er groeien
veel wilde planten. René Alberts vertelt over
zijn rotonde: ‘We zijn met Bij de keuze van de
beplanting hebben we meegegaan met het
beheer in de omgeving. We hebben gekozen
voor onder andere siergrassen, ijzerhard, verbena en lupine. Deze laten we een beetje gaan,
zoals het in de natuur ook gaat. Verder staan er
hulstbollen op de rotonde, die voor de veiligheid dienen. Ze breken de verlichting van de
auto’s, zodat tegenliggers daar geen last van
hebbenvan de verlichting. DEn de hulstbollen
staan ook symbool voor het hoogteverschil van
de Maatlanden, w. Want dat is er.’
Natuur zijn gang laten gaan
Bij hetQua onderhoud wordt er op de rotonde
nooit een complete schoffelbeurt gedaan.
‘Omdat de rotonde verder dicht is. Alleen aan
de buitenzijden wordt plaatselijk het onkruid
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aangepakt, zodat de natuur zijn gang kan gaan
met uitzaaien. In het vroege voorjaar knippen
we alles;en dat kost het meeste werk. Alles
bij elkaar is de rotonde erg onderhoudsarm.’
Op deze manier laat Alberts Hoveniers- en
Bestratingsbedrijf BV zien dat je de natuur kunt
binnenhalen in de tuin, en zelfs op een rotonde,
toegepast kan worden.
Wat valt er te winnen?
De inzending van Alberts zal, samen met alle
andere inzendingen, voorgelegd worden
aan de jury. De vakjury van vooraanstaande
personen uit de branche zal de mooiste
rotonde selecteren. De jury bestaat dit jaar
naast Ard Esselink, de winnaar van vorig
jaar, Ard Esselink,uit Lodewijk Hoekstra van
NL Greenlabel, Hein van Iersel, hoofdredacteur van dit blad, Arie van der Hout van Arie
Tuinarchitectuur, Ben van Ooijen, directeur
van de Tuinen van Appeltern, Danny Lubbers
van SmitsRinsma en weggebruiker Marion
van Beuningen. De gelukkige winnaar van de
prijs voor de mooiste rotonde van Nederland
ontvangt natuurlijk de prestigieuze titel, maar
krijgt daarnaast een uitgebreide reportage in

4 min. leestijd

MOOISTE ROTONDE
vakblad De Hovenier, een bedrijfsvideo over de
winnende rotonde en een rondje van de zaak!
Wat moet je doen?
Meedoen kan door foto’s van jouw rotonde te
sturen naar linde@nwst.nl. Vermeld in de e-mail
om welke rotonde het gaat en waarom deze
zo speciaal is: welke materialen en planten zijn
ervoor gebruikt? Aanmelden is mogelijk tot 1
augustus 2019. Alle rotondes die bij ons aangemeld zijn, passeren sowieso de revue op de
website van De Hovenier en in het vakblad. De
winnaar wordt bekendgemaakt op de Vakbeurs
Openbare Ruimte in oktober.

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30306/isjouw-rotonde-de-mooiste-van-nederland
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Robots worden steeds slimmer
Door slimme technologie in robot te stoppen, kunnen deze steeds breder
ingezet worden
Niemand weet het, maar in Nederland karren
algauw enkele honderdduizenden maairobots
rond, het overgrote deel in onze tuinen en een
zeer klein aantal in de openbare en semiopenbare ruimte. En juist van die laatste categorie
is in de toekomst veel winst te verwachten.
Een aardig voorbeeld is de toepassing van een
Wiper-maairobot op een Nuenense scholengemeenschap.

Auteur: Hein van Iersel

Het zal nog wel even duren voordat onze bermen, hondenuitlaatplaatsen en al die andere
kleine terreintjes door robots gemaaid worden.
Op dit moment ontbreekt nog de technologie om dit te realiseren, maar vergis u niet.
Technologie ontwikkelt zich razendsnel en
robots worden steeds slimmer. Neem bijvoorbeeld de hoofdrolspeler in dit verhaal: de Wiper.
Deze Italiaan heeft een aantal slimmigheidjes
aan boord die door het Italiaanse moederconcern Zuchetti zijn ontwikkeld. Neem nu het spiral mowing. De robot verdeelt het terrein dat hij
krijgt toegewezen in gelijke vierkanten. Als hij
tijdens het maaien in een bepaald vierkant van
dit grid een meer dan gemiddelde grasgroei
opmerkt, reageert hij daarop door binnen dat
ene vierkant al maaiend een soort pirouette te
maken. De rest van de dag kan hij dat vierkant
dan links laten liggen, want het is op de meest
efficiënte wijze gemaaid.
Wiper Importeur Jeroen Knopert legt uit dat
voor dit stukje techniek smart partitioning
wordt gebruikt. Een robot heeft overigens wel
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wat tijd nodig om dat trucje te leren. Het duurt
ongeveer een week voordat de robot het terrein als zijn broekzak kent en het kunstje van
het spiraalmaaien onder de knie heeft. Naast
smart partitioning heeft de robot ook techniek
aan boord om bepaalde plekken waar de
maaimessen minder weerstand van het gras
ondervinden, minder intensief te maaien, en zo
accuvermogen te sparen. Dat wordt maai- of
mesmodulatie genoemd. Al die technieken
hebben overigens een gemeenschappelijk
doel: met zo weinig mogelijk vermogen zo veel
mogelijk maaien.
Staadegaard
Ik ben met Jeroen Knopert op bezoek bij
Staadegaard in Lieshout. Staadegaard is een
van de dealers van Wiper Professional en het
bedrijf dat de machine aan de scholengemeenschap in Nuenen heeft verkocht. Henk Jansen,
verkoopleider tuin en park bij Staadegaard, en
Wiper-importeur Jeroen Knopert proberen mij
uit te leggen hoe belangrijk het vermogen per
dag van een maairobot is. De scholengemeen-

3 min. leestijd

TECHNIEK
Dealers
Staadegaard, vooral bekend als John
Deere-dealer, is een van de tien dealers
van de grote Wiper-maairobots. John
Deere heeft natuurlijk ook een eigen lijn
met maairobots, maar voor grote terreinen voldoen deze duidelijk niet. Volgens
Knopert is het toeval dat ook John Deeredealer Groenoord dealer van Wiper is
geworden, maar gezien het bovenstaande
is dat natuurlijk niet helemaal waar. Door
Groenoord zijn inmiddels drie exemplaren
van de Wiper Yard 201S geïnstalleerd bij
drie verschillende clubs. Knopert zelf heeft
in Dalen bij Emmen een Wiper Yard 201S
als proefinstallatie geïnstalleerd. Deze
robot werkt nu één voetbalveld af.

Henk Jansen, Staadegaard

Frans Scheepers, Eckhardt College

Deze Italiaan
heeft een aantal
slimmigheidjes die
door Zuchetti zijn
ontwikkeld
schap in Nuenen had bijvoorbeeld de eis dat
men overdag geen machines op het sportveld
wilde zien; dat was een van de belangrijkste
redenen om van een traditionele maaier te
switchten naar een robot. Voor een maairobot
is nachtwerk geen probleem. Het maaien en
opladen moet wel binnen één periode van 24
uur zijn te combineren. Voor de scholengemeenschap kwam dat uit op een Wiper 101S,
waarbij de ‘1’ staat voor 10.000m2 capaciteit
en de ‘S’ voor ’smart’ van smart partitioning. De
101S kan zes uur maaien op een totale oplaadtijd van 5 uur. Dat past ruim binnen de cyclus
van 24 uur, waarbij er gemaaid wordt na sluitingstijd van de school. De beheerder verwacht
verder dat de maaier zo veel mogelijk vroeg
in de avond maait en klaar is voordat het gaat
dauwen; dat laatste omdat maaien in nat gras

meer vermogen kost en een slechter resultaat
oplevert. Alles opgeteld kan de 101S makkelijk
de 6000 vierkante meter oppervlak van het
Nuenense sportveld afwerken. Voor een heel
1 voetbalveld is dat dus wel voldoende; daar
moet je kiezen voor de 201S.Yard 201S Dit
model kan 2 voetbalvelden onderhouden!!!!
Referentie
Een flitsend technisch verhaal is mooi, maar het
gaat er uiteindelijk om dat de klant tevreden is
over de prestaties. Dat laatste blijkt ook prima
in orde. Beheerder Frans Scheepers van het
Eckart College is dik tevreden over zijn stille
kracht. Het enige waar hij misschien wat kritisch over is, is de gebruiksvriendelijkheid van
het veranderen van de maaihoogte. Scheepers
laat ons het terreintje zien waar de Wiper zijn

Alles opgeteld
kan de 101S
makkelijk de
6000 vierkante
meter oppervlak
van het Nuenense
sportveld
afwerken
www.vakbladdehovenier.nl
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TECHNIEK
Jeroen Knopert

Het succes van
een robot staat of
valt ermee dat hij
dagelijks aan het
werk is

maaier aan het werk is geweest. Het succes van
een robot staat of valt ermee dat hij dagelijks
aan het werk is. Als de robot, om wat voor reden
ook, gedurende een paar dagen niet maait, zal
het een hele kunst worden om dat weer in te
halen. Dan zou je zelfs tijdelijk de maaihoogte
moeten aanpassen.’ De belangrijkste oorzaak
voor problemen met maairobots is volgens
Knopert bijna altijd terug te voeren naar fouten in de installatieperiode. Bijvoorbeeld dat
de maaidraad over een te steil talud of een te
diepe border wordt getrokken, zodat de maaier
bij slecht of heel nat weer blijft steken en dan
‘gered’ moet worden.

kunstje verricht. Het is op dat moment uitgestorven, maar volgens Scheepers is dat een
uitzondering. Het 6000 vierkante meter grote
sportveld wordt normaliter iedere schooldag
gebruikt voor sport en spel. Alleen deze week is
er wat minder betreding vanwege de eindexamens. Ondanks dat vele gebruik is de conditie
van het terrein uitstekend. Scheepers beaamt
dat. Je hoeft niet veel verstand van gras te hebben om te zien dat dit een mooie volle mat is,
zonder open plekken en zonder noemenswaardig onkruid. Dat laatste heeft overigens ook
te maken met het feit dat het terrein één jaar
eerder compleet opnieuw is ingezaaid.
Last van vandalisme heeft het Eckart College
ook niet. Het terrein is lastig te bereiken van

buitenaf, maar het komt natuurlijk voor dat
scholieren of jongeren uit de buurt over het hek
sneaken om buiten schooltijd een potje te gaan
voetballen. Gelukkig heeft dat nog niet tot noemenswaardige conflicten geleid. De voetballers hebben wel een aantal keren de stopknop
ingedrukt, maar iets ergers dan dat is er niet
voorgevallen.
Installeren
Volgens Knopert van de importeur zijn er ook
geen problemen te verwachten met dergelijke
robots. Natuurlijk, alles kan kapot, en het is niet
zo dat een maaier geen onderhoud nodig heeft.
Jeroen Knopert: ‘Het is wel belangrijk dat er
toezicht is en dat er gecontroleerd wordt of de

Be social
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Laniël Beye

‘Ik ben alweer te goedkoop,
denk ik’
Hoveniers hebben op dit moment meer werk
dan ooit. Dat wil niet zeggen dat het geld
overal met bakken binnenkomt. Het blijft hard
werken om een fatsoenlijke boterham bij elkaar
te sprokkelen. Laniël Beyé weet dat als geen
ander: ‘Ik denk dat ik alweer te goedkoop ben.’
Auteur: Hein van Iersel

Beyé Tuinen is met name gericht op onderhoudswerk en wat minder op aanleg van
nieuwe tuinen. Beyé vindt dat relaxter en het
is makkelijk om met dat werk een goed basis
onder je bedrijf te krijgen. Een nadeel is misschien dat je minder makkelijk extra omzet
kunt maken door de opslag die je hebt op
materialen en planten. Volgens Laniël Beyé
valt dat allemaal wel mee. Ook bij pure onderhoudsklussen komt altijd wat aanlegwerk
kijken en heb je op die manier kans om extra
omzet te maken.
De tweede belangrijke reden om zich te
concentreren op onderhoud is het beperkte
formaat van het bedrijf van Beyé. Op één losvaste medewerker na die hij inhuurt via een
uitzendbureau, is Beyé in zijn eentje. En dan is
een aanlegklus niet handig, aldus de directeur.
Dan kun je beter een forse club mensen aan het
werk hebben, zodat je elkaar kunt helpen.
Om de zes weken
Ik ontmoet Beyé op een tuin die hij zelf in
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onderhoud heeft, een mooie volwassen bostuin
bij een appartementencomplex in een dorp dat
tegen Nijmegen aan ligt. De tuin ligt er mooi
bij, maar het is een forse klus om dit op niveau
te houden. Laniël Beyé rekent voor dat hij per
maand ongeveer € 450 mag factureren om dit
complex bij te houden. Dat is zo makkelijk nog
niet, omdat hij zeker twee volle dagen per zes
weken nodig heeft om alles in topvorm te houden. Ik loop met Laniël Beyé naar het centrale
grasveld en zie wat hij bedoelt. Beyé wijst mij
de boosdoeners persoonlijk aan. ‘Kijk die distels
eens. Die stonden er zes weken geleden nog
niet en staan nu al bijna in het zaad. Deze border met klimop heeft een verstoorde bodemstructuur; daarom groeit de border niet dicht,
maar komt het onkruid steeds terug. Ik heb
met de voorzitter al een paar keer besproken of
we de zaken wat ander kunnen inrichten: wat
minder borders en wat meer gras, dat beter te
onderhouden is. Een border hou je hier alleen
in leven als je tijd en zin hebt om water te
geven, maar ja, dat kan niet in de beperkte tijd
die ik heb.’

1 min. leestijd
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Hortensia lime light

Hoe los je dat dan op? is mijn vraag aan de
hovenier. ‘Heel simpel: eerlijk zijn. Ik hou alle
uren die ik werk bij op mijn smartphone en dat
laat ik zien aan de klant. Gewoon het eerlijke
verhaal, dat werkt het best.’

BEYÉ HOVENIERS
Ondernemer: Laniël Beyé
Plaats: Nijmegen
Personeel: los-vast via uitzendbureau
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Jij kunt de top bereiken
met de afstandbedienbare taludmaaiers
van Ferri.
Bedwing de steilste hellingen met de
nauwkeurig doseerbare rijbediening en
de hydraulisch in breedte verstelbare
rupsbanden.
Maai het hoogste gras met de aan de
voorzijde te openen maaikap en rotoras
met 2 draairichtingen.
Ontvang de goedkeurende blikken
onderweg als jij huiswaarts keert met dit
Italiaans stukje design op de aanhanger.
Geniet van het resultaat dat jij vandaag
wèl hebt bereikt.
Tot morgen!

Uw specialist voor betrouwbare techniek
Merumerbroekweg 5, Herten +31 (0) 475 202 133
info@ramm.nl ramm.nl

ONKRUIDWERING
DuPont™ Plantex® Platinium
De beste manier om invasieve neofyten en
onkruid te bestrijden, zoals de Japanse
duizendknoop.
• Bewezen effectiviteit
• Niet-chemische toepassing
• Eenvoudig en snelle installatie
• Verbeterde productietechnologie biedt nog meer
bescherming
• Een milieuvriendelijke oplossing, omdat het
materiaal water- en luchtdoorlatend is
• Een goedkoop alternatief voor mechanische
behandeling en bodemvervanging
• Levensduur van ten minste 35 jaar, volgens de
productgarantievoorwaarden
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met
ons op!

Japanse duizendknoop

KING RootBarrier

Berenklauw

•

T +31 (0) 320 215 805

Reuzenbalsemien

•

sales@rootbarrier.nl

•

kingrootbarrier.com

Marijn van Lieshout

‘Nooit een cent aan reclame
uitgegeven’
Marijn van Lieshout: opgeleid tot boer, maar inmiddels actief als
ecologisch hovenier
Marijn van Lieshout is geen standaardhovenier
en ziet er dus ook niet zo uit. Waar de gemiddelde hovenier een petje heeft of anders een kale
knar, heeft Van Lieshout een hipsterknotje op
zijn hoofd. Dat past helemaal bij zijn ambitie:
tuinen ontwerpen en aanleggen op basis van

Ik tref Van Lieshout bij een project dat hij zelf
mocht uitkiezen: een tuin aan een van de grote
toegangswegen van Nijmegen. Daar trof Van
Lieshout bij aanvang van het project een compleet verwaarloosde oude tuin aan. Samen met
de eigenaar en met collega-hovenier John van
der Rest van Tuinen & Teksten maakte hij het
ontwerp voor deze middelgrote stadstuin en
realiseerde die ook.

ecologische principes.
Auteur: Hein van Iersel

Het doel van de eigenaar komt duidelijk in het
ontwerp naar voren: voldoende ruimte voor
de natuur, maar ook speelplekken voor de
twee zonen van de eigenaar en een plek om
te relaxen. Van de oude oorspronkelijke tuin is
relatief weinig overgebleven. Een oude boerenjasmijn is helemaal bij de grond afgezet en mag
opnieuw uitgroeien. Verder staat er een oude
vlier die in leven is gebleven en is er een aantal
roodbladige sierkersen overgebleven. Die drie

sierkersen mogen helpen schaduw in de tuin
te creëren en zorgen verder voor wat privacy
vanwege de achterburen. Nijmegen is op veel
plaatsen redelijk heuvelachtig en dat geldt ook
voor deze tuin. Direct aan de achterzijde is over
de volle breedte van de tuin een groot zonneterras gemaakt, vanwaaruit je een hoog zicht
over de tuin hebt. Links is een overkapping
gemaakt uit hout van tamme kastanje en douglas. In het midden is een kleine vijver en rechts
moeten de beide zonen van de eigenaar in een
geheim hoekje van de tuin nog aan de slag om
een speelhoek in te richten. De oude Robinia
die op deze speelplek staat, kan vast en zeker
dienen als steun voor een boomhut. Het geheel
wordt aan elkaar geplakt door een aantal zojuist
ingeplante borders en een gazon. Alles oogt
nog kaal. De vaste planten zijn nog maar amper
aangeslagen. Verder moet dit najaar nog een
aantal fruitboompjes

www.vakbladdehovenier.nl
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TEST GRATIS
HET GEMAK VAN
™
FLEET SERVICES
NU MET
CARBON
CALCULATOR!

HUSQVARNA FLEET SERVICES™: NU EERSTE 6 MAANDEN GRATIS
Met Husqvarna Fleet Services™ weet u altijd welke machines in bedrijf zijn, waar ze zijn, wanneer
ze aan de beurt zijn voor service of vervanging, hoeveel CO2 uitstoot ze produceren - en veel meer.
Al deze informatie bespaart u tijd en geld, en geeft ruimte om uw bedrijf te laten groeien. Monteer
een sensor op uw machines (zelfs als deze van een andere fabrikant is) of investeer in onze
professionele Automowers® met ingebouwde connectibiliteit. Precies zo simpel als het hoort te zijn!
Probeer Husqvarna Fleet Services™ nu 6 maanden gratis.
Kijk op HUSQVARNA.COM/NL/FLEETSERVICES
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VAN LIESHOUT
NATUURGAARDEN

Tuin aan de Groesbeekseweg

Ondernemer: Marijn van Lieshout
Plaats: Oosterhout (bij Nijmegen)
Personeel: Geen
geplant worden. Er zal in de tuin van de winter
niet alleen fruit geplant worden, maar ook verschillende heesters onder de sierkersen en een
inheemse gemengde haag. Van Lieshout daarover: ‘belangrijk voor de biodiversiteit’.
Biologisch
Van Lieshout wil zoveel mogelijk werken met
biologische planten en materialen. Dat is zo
makkelijk nog niet. Veel planten zijn lastig
biologisch te leveren en bijvoorbeeld voor
graszoden is dat helemaal onmogelijk. Van
Lieshout: ‘Alleen in Eindhoven ken ik iemand
die graszoden levert die een beetje in de buurt
van biologisch komen, maar dat is veel te ver
voor mij.’ Planten haalt Van Lieshout onder
andere bij de Hessenhof in Ede en anders bij de
Batterijen. Dat bedrijf is weliswaar niet biologisch, maar werkt verder wel op een manier die
Van Lieshout bevalt.

Warmonderhof
Van Lieshout werkt als ecologisch hovenier,
maar heeft een opleiding tot biologisch boer
gevolgd op Warmonderhof. Na zijn opleiding
startte hij een biologisch en kleinschalig fruitteelt bedrijf; De Ooijgaard. Dit initiatief is sinds
vorig jaar overgedragen aan Stichting land
van Ooij. Langzamerhand kwam hij ook in het
hovenierswerk terecht.
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Olof van Heusden
Schraven Hoveniers

Verborgen daktuin in hartje
Nijmegen
Natuurlijk hebben wij een andere prijsopbouw dan een eenmans hoveniersbedrijf.
Soms blijken plekken waar je bij wijze van
spreken dagelijks komt een verborgen schat te
herbergen. Neem bijvoorbeeld deze daktuin in
Nijmegen, op een steenworp afstand van het
redactieadres van dit vakblad, die een groene
oase van ettelijk honderden meters omvat.
Auteur: Hein van Iersel
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Ik kom op deze daktuin samen met Olof van
Heusden, ontwerper bij Schraven Hoveniers in
Wijchen. Zijn bedrijf heeft deze daktuin enkele
jaren geleden aangelegd, nadat de aannemer
van het appartementencomplex Klok Bouw
het niet eens kon worden met de aannemer
die de opdracht oorspronkelijk had gekregen.
Naast de bouw van het complex, dat behalve
poptempel Doornroosje ook een groot studentencomplex omvat, had Klok Bouw ook
opdracht gekregen om de daktuin te realiseren.
Het ontwerp van de tuin en het beplantingsplan waren al klaar. Van Heusden: ‘De aanleg
moest heel snel en ook nog tijdens de vakantie.
Wij hebben onze eigen mensen toen gevraagd
wie eventueel zijn vakantie wilde opschorten
en zijn toen met een club van ongeveer vijftien
mensen een paar weken aan de slag geweest
om de meer dan 2000 meter grote tuin op tijd
klaar te hebben.’

Het resultaat mag er wezen. De tuin ziet er fantastisch uit, ook al zijn er best wat opmerkingen
te maken over de conditie van de vaste planten.
Als je via het trapportaal de tuin op wandelt,
valt meteen een grote border met Hortensia
‘Annabelle’ op. Deze Annabelle’s doen het hier
fantastisch. Ze hebben begin juli al een kleine
meter schot gemaakt en bloeien rijkelijk.
Van Heusden legt uit: ‘Het probleem bij deze
tuin is dat de substraatlaag niet overal even dik
is. Op sommige plekken ligt maar een goede
15 centimeter substraat; op andere plekken is
die laag veel dikker. Dat heeft ermee te maken
dat het dak golvend is aangelegd, wat ervoor
moet zorgen dat overtollig water snel wordt
afgevoerd.’ Dat is overigens niet de enige
opmerking die Van Heusden maakt over de
conditie van de vaste planten op de daktuin.
Hij noemt zichzelf een echte plantenman en is
van mening dat sommige vaste planten niet

Regio
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SCHRAVEN HOVENIERS

Annabelle

Ondernemer: René Schraven
Plaats: Wijchen
is. ‘Alleen al in Wijchen zijn er meer dan dertig
hoveniersbedrijven. Het merendeel betreft
eenpitters en een groot aantal heeft ooit bij
ons gewerkt.’ Van Heusden lijkt niet bang te zijn
voor deze concurrenten. Blijft het feit dat deze
bedrijven – groot én klein – op dezelfde markt
werkzaam zijn. ‘Vaak is er ook een stevig verschil tussen onze prijs en de prijs van concurrenten.’ Op mijn vraag hoe Schraven Hoveniers
BV dan toch in staat blijft steeds weer werk te
krijgen, blijft Van Heusden opvallend nuchter:
‘Gewoon je best doen. Natuurlijk hebben wij
een andere prijsopbouw dan een eenmans
hoveniersbedrijf. Wij zijn nu eenmaal duurder
dan een eenpitter die vaak veel te lage tarieven
hanteert. Verder werken wij anders. Nazorg is
bij ons erg belangrijk. Wanneer wij een tuin
hebben aangelegd, zijn wij vaak nog een hele
tijd beschikbaar om vragen te beantwoorden
en de eigenaar te helpen bij het onderhoud
van zijn tuin.’

Daktuin Doornroosje

thuishoren op het Nijmeegse dak. Phlomis is
zo’n plant. Phlomis of brandkruid is een liefhebber van halfschaduw en houdt net als veel
andere bosplanten van vochtige condities.
Dat wreekt zich op de daktuin. Het resultaat
is dat de plant zich wel uitzaait, maar eigenlijk
maar amper bloeit. In een groep van dertig
of veertig planten zijn misschien maar zes of
zeven bloeistengels te tellen. Datzelfde verhaal
is voor meer planten te vertellen. Van Heusden
grijpt zijn smartphone en maakt wat fotootjes.
‘Ik zal mijn onderhoudsteam vragen of ze de
volgende keer een paar zakken biologische
mest meebrengen. Veel planten hebben last
van armoe. Dat zie je bijvoorbeeld aan deze
grassen. Die slaan geel uit en hebben gewoon
stikstof nodig. Een daktuin is mooi, maar uitein-

delijk gaat er niets boven normale grond. Dat
komt vooral doordat bodemleven ontbreekt.’
Schraven Hoveniers
Schraven Hoveniers is gevestigd in Wijchen,
een dorp net buiten Nijmegen, en werd in
1984 opgericht door René Schraven, die nog
steeds directeur en eigenaar is. Op dit moment
werken er ongeveer vijftien mensen bij het
bedrijf, onder wie vier op kantoor, die bezig zijn
met aansturing en projectmanagement. Naast
directeur René Schraven en ontwerper Olof van
Heusden zijn dat Matt van Duifhuizen en Heidi
Schraven.
Het bedrijf draait goed, volgens Van Heusden.
Dat wil niet zeggen dat er geen concurrentie

Appeltern
Zo nuchter als Van Heusden is over het verschil
tussen grote en kleine hoveniersbedrijven,
zo nuchter is hij ook over de stortvloed aan
keurmerken in de hoveniersbranche. Het enige
waar Van Heusden meerwaarde in ziet, is zijn
samenwerking met de Tuinen van Appeltern.
Van Heusden gelooft niet dat consumenten kiezen voor een bepaalde hovenier omdat diens
bedrijf een bepaald keurmerk heeft. Wat betreft
De Tuinen van Appeltern ligt dat principieel
anders. ‘Je kunt een potentiële klant een paar
kaarten geven voor De Tuinen om ideeën op te
doen. Je moet je voorstellen dat klanten vaak
geen enkel idee hebben van een tuin. Dan kun
jij wel met een ontwerp komen, maar het is veel
beter dat ze zich eerst oriënteren op het soort
tuin dat ze willen. En de Tuinen van Appeltern
zijn daar bij uitstek geschikt voor.’

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30299/
verborgen-daktuin-in-hartje-nijmegen
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Sander Mulders

Boels werkt aan
uitbreiding verhuurvloot
voor groenonderhoud
Eerste Hoaf Thermhit 75M-onkruidbranders afgeleverd
De Hoaf Thermhit 75M is de eerste mobiele onkruidbrander in het assortiment van Boels voor
de professionele markt. Met een werkbreedte
van 75 centimeter en een vaste tweewielige
werktuigdrager is de Hoaf Thermhit 75M een
relatief handzame machine. Boels ziet een
groeimarkt en denkt na de levering van de
eerste machines door Hoaf alweer na over

Dat de onkruidbestrijdingsmachines van Hoaf
afkomstig zijn, springt niet direct in het oog. Ze
zijn immers in een typisch Boels-jasje gestoken.
Er komt een Boels-plaatje op en de werktuigdrager is volledig Boels-oranje.
‘Daarmee wordt het een echt Boels-product’,
schetst Hoaf-man Menno Looman. Dat Boels
koos voor Rental, een grote internationale
speler op de verhuurmarkt, voor de combinatie
van een Hoaf-machine en een tweewielige
Kersten-werktuigdrager, ziet Looman als een
erkenning van de kwaliteit van zijn product.

volgende bestellingen.
Auteur: Bart Mullink
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‘Wij kopen het liefst rechtstreeks in bij goede
professionele partijen’, zo verklaart Sander

Mulders van Boels. Mulders is verantwoordelijk
voor de inkoop van alle verhuurproducten voor
tuin- en groenonderhoud in de landen waar
Boels actief is. ‘Na verschillende aanbieders te
hebben vergeleken, viel onze keus op Hoaf.
Daarbij keken we naar zaken als betrouwbaarheid, degelijkheid en veiligheid. Natuurlijk
speelt ook de prijs een rol. Omdat we huurders
op pad sturen met een machine met open
branders en een gastank, telde veiligheid bij
deze aanschaf ook nog als een extra zware eis.’
Dat Hoaf en Kersten thuis zijn in het hele
Europese werkgebied van Boels, komt goed
uit. Volgens Looman kan de machine ook op
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'Bedrijven huren
om efficiënter,
gemakkelijker en
milieubewuster te
kunnen werken'

meer hebben. Huren kan voor een klant ook
een manier zijn om een machine in de praktijk
te testen, om hem daarna aan te schaffen.’
De Hoaf Thermhit 75M-machines zijn een
aanvulling op het brede, al langer bestaande
assortiment voor tuin- en groenonderhoud van
Boels. Behalve twee typen onkruidborstelmachines biedt Boels ook een mini-onkruidbrander met lans aan. ‘Net als de kleinste elektrische
borstelmachine is die brander vooral bedoeld
voor onderhoud rondom het huis. De onkruidbrander met lans wordt meestal voor lastig
bereikbare plaatsen gebruikt, waar het onkruid
wordt weggebrand. Verder is er de tweewielige
benzine-aangedreven borstelmachine. Wie
onkruid wil bestrijden met heet water, kan ook
bij Boels terecht. ‘Machines met heet water zijn
multi-inzetbaar, maar worden vooral gebruikt
bij reiniging. Onkruid verwijderen kan daarvan
een onderdeel zijn.’
andere werktuigdragers gemonteerd worden.
‘Maar toevallig hebben Hoaf en Kersten in een
groot deel van Europa dezelfde importeurs en/
of distribiteurs.’ Kersten biedt de tweewielige
werktuigdrager onder meer voor hoveniers aan
met verschillende soorten machines, zoals een
sneeuwschuiver, een veger en een onkruidbrander. Zo kunnen ze worden ingezet voor uiteenlopende, veelal seizoengebonden taken. Bij
Boels is om praktische redenen gekozen voor
een vaste combinatie met alleen de onkruidbrander.
Economisch
Hoveniersbedrijven die af en toe een onkruid-

brander nodig hebben, zijn samen met de
grotere bedrijven in de groenvoorziening de
belangrijkste doelgroepen. Het verbod op chemische onkruidbestrijding dwingt opdrachtgevers en -nemers al een tijdje naar andere
bestrijdingsmethoden uit te kijken.
Huren van het benodigde materieel kan economisch aantrekkelijk zijn, zeker voor wat kleinere
bedrijven, onderstreept Mulders. ‘Voor veel
bedrijven is de aankoopprijs van dit apparaat
te hoog. Het is een seizoenmachine, die je niet
het hele jaar door gebruikt. Voor de meeste
ondernemers is huren stukken interessanter,
ook omdat ze dan geen onderhoudskosten

Uitbreiden
In de categorie ‘tuinen en groenonderhoud’
biedt Boels diverse soorten materieel en
gereedschappen aan, van graaf- en grondbewerkingsmachines en onkruidbestrijders tot
handgereedschap, zoals kettingzagen, trimmers, bosmaaiers en bladblazers. ‘We zijn op
dit moment druk bezig met uitbreiding van het
assortiment ten behoeve van onze professionele klanten in de groensector. Groenbedrijven
komen bij ons omdat ze efficiënter, makkelijker
en milieubewuster willen – en vaak moeten
– werken. De behoefte aan onkruidbranders
komt mede daaruit voort. We hebben recent
ook een grote aankoop van accumachines

www.vakbladdehovenier.nl
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DUURZAMER.
BETROUWBAARDER.

PROLINE H800

Verzamel-maaier met liftsysteem
De ProLine H800 is een cirkelmaaier met lift- en opvangsysteem en is ontworpen
voor maximale levensduur en minimale uitvaltijd. Het slimme ontwerp maakt
de ProLine H800 perfect voor het trimmen van gras rond landschapselementen in
stedelijk gebied en parken. Het hoog presterende maaisysteem levert goede kwaliteit
en een mooi maaibeeld - cruciaal voor sportvelden en bedrijfsterreinen.

www.jeanheybroek.com
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Menno Looman

'Met een Boelsplaatje erop wordt
het een Boelsproduct. Zo is het
dus geen Hoaf
meer'
gedaan, bij Husqvarna. Daarmee spelen we in
op de vraag naar accu-aangedreven gereedschap, omdat dit stiller is, schoner en minder
trilt. Hierdoor zijn de machines breed inzetbaar en veroorzaken ze bijvoorbeeld op druk
bezochte openbare plaatsen minder overlast.
Doordat de machines op accu werken, zijn
ze ook op alle hoogtes inzetbaar. We denken
momenteel goed na over verdere uitbreiding
van ons aanbod, vooral ten behoeve van
boomverzorging.’
De Hoaf-machines zijn voor het merendeel
gestationeerd in Nederland, België, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk. ‘De eerste aanschaf
is bedoeld om te ontdekken hoe de markt reageert. We hebben de machines strategisch verspreid over de gebieden waarvan we denken
dat ze daar het beste zullen lopen. Het is nu
afwachten hoe de vraag zich ontwikkelt. Als de
machines goed worden verhuurd, zullen we de
vloot met deze Hoaf-Kersten-combinatie verder
uitbreiden.’
Primeur
Van de Hoaf Thermhit 75M als verhuurmachine heeft Boels volgens Hoaf-man Menno
Looman de primeur. ‘We hebben wel eerder
onkruidbranders voor de verhuur verkocht,
maar nog nooit aangedreven machines, alleen
kleinere handgeduwde modellen. Die werden
afgenomen door verschillende verhuurbedrijven, grotere, maar ook kleine met één of twee
vestigingen.’
Met zijn werkbreedte van 75 centimeter past
de Thermhit 75M op een compacte werktuigdrager, zoals de Kersten K1500. De combinatie
is bedoeld om gemakkelijk mee te kunnen

manoeuvreren op trottoirs en rond straatmeubilair. Het onkruid krijgt bovengronds
een verwoestende slag toegediend door een
combinatie van vlam, infraroodstraling en hete
lucht. Bijzonder aan de machine is volgens
Looman het hoge warmterendement, dankzij
een beschermkap en infrarood reflecterend
gaas. Verder levert de zogeheten voorzetkap
een bijdrage aan de geringere energiebehoefte, zo verklaart Looman. Deze is bedoeld
om alleen een smalle strook onkruid te bestrijden, bijvoorbeeld langs trottoirranden. Dat
de machine in combinatie met de Kerstenwerktuigdrager zich al jaren bewijst, noemt hij
ook als een verkoopargument waarvoor Boels
gevoelig bleek.
Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk aspect van onkruidbranders, weten ze zowel bij Hoaf als bij Boels.
Looman: ‘De Hoaf Thermhit 75M is weliswaar

goed afgeschermd, maar het blijft een onkruidbrander met een open vlam.’ Mulders: ‘Een
particulier zal rondom de woning eerder met
een handbrandertje aan de gang gaan, of een
onkruidborstelmachine. Deze Hoaf-machine
is echt bedoeld voor de professional. Die weet
bijvoorbeeld dat je er niet mee over brandbare
materialen heen moet gaan en altijd eerst
rondslingerend afval zoals plastic en papier
moet opruimen, omdat je niet wilt dat dit vlam
vat. Bij de verhuring zal het Boels-personeel
altijd uitleggen wat je er wel en niet mee moet
doen.’

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30295/
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‘Farmtrac met elektrische
FT20E aan kop van compacttractor-peloton’
Farmtrac blijft innoveren en breidt assortiment compacttractoren aanzienlijk uit

In het nagelnieuwe bedrijfspand van Herco
Machinery in Rijkevorsel staat een hele rij
Farmtrac-tractoren klaar voor transport naar de
dealer. Sinds het Belgische bedrijf in augustus
2018 een samenwerkingsverband met de Indiase tractorgigant Escorts Group aankondigde,
zijn er al heel wat exemplaren de deur uit gegaan. Farmtrac wordt dan ook bijzonder goed
ontvangen door de Belgische en Nederlandse
consument.
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Dat de Farmtrac-tractoren bijzonder scherp
geprijsd zijn, speelt daarbij zeker een belangrijke rol. Maar de prijs is in dit geval niet de
enige bepalende factor. De Indiase fabrikant
slaagt er immers in om een tractor af te leveren
van een hoog niveau. De keuze voor door de
wol geverfde leveranciers zoals Mitsubishi,
Bosch en Mita is daar dan ook niet vreemd aan.
Bovendien krijgt de consument ondanks het
gunstige prijskaartje een bijzonder complete
tractor. Accessoires zoals zwaailicht, frontgewichten, werklamp en dubbelwerkend ventiel
horen immers tot de standaarduitrusting.
Uitbreiding assortiment
‘Bij de lancering van Farmtrac waren enkel de
handgeschakelde FT26 MT en FT30 MT beschikbaar’, begint zaakvoerder Gunther Hermans.
‘Sinds januari zijn daar de hydrostatische HSTtractoren bij gekomen. Met de FT22 MT en
recent ook de FT20 MT heeft het merk twee

nieuwe instapmodellen aan het assortiment
toegevoegd. Uiteraard is er een ruime bandenkeuze en kunnen de tractoren voorzien worden
van cabines en frontladers.’
Het valt op dat Farmtrac een ruim publiek
aanspreekt. De toegankelijke prijs spreekt de
hobbyboer aan, terwijl de afwerking en kwaliteit steeds meer professionele gebruikers overtuigen. ‘Omdat Farmtrac sterk in zijn schoenen
staat, maakt het merk geen onderscheid tussen
niet-professioneel en professioneel gebruik.
Beide categorieën genieten dezelfde garantieperiode van drie jaar.’
Dealernetwerk
Ook bij de ondertussen veertig officiële dealers
is het enthousiasme groot. ‘Onze dealers zijn
tevreden dat ze hun klanten een betaalbaar
alternatief kunnen bieden. Ook consumenten
die anders een tweedehands machine zouden

ADVERTORIAL

kopen, vinden hun weg naar Farmtrac.’
Herco Machinery heeft een duidelijke keuze
gemaakt voor distributie via een dealernetwerk.
‘Voor een gebruiker van een compacttractor is
het belangrijk dat hij een aanspreekpunt heeft
in zijn eigen regio. Onze Farmtrac-dealers zijn
door ons zorgvuldig geselecteerd op kennis
van zaken en ervaring. Zo kunnen ze de consument steeds met raad en daad bijstaan.’
Elektrische compacttractor
Farmtrac toont ambitie en wil een steeds
grotere rol gaan spelen op de internationale
tractormarkt. Omdat innovatie een belangrijke
deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, speelt de
R&D-afdeling een voortrekkersrol.
‘Op GroenTechniek Holland in Biddinghuizen
zal een conceptversie van de eerste volledig
elektrisch aangedreven compacttractor in onze

stand staan’, kondigt Gunther aan. ‘Deze FT20E
is een pre-productiemodel, maar moet toch een
goede indicatie geven van hoe het uiteindelijke
toestel eruit zal zien. Met de FT20E ligt Farmtrac
echt aan kop van het compacttractor-peloton.’
Verwacht wordt dat de elektrische tractoren al
in de loop van 2021 bij de dealer zullen staan.
Zo lijkt het erop dat de Indiase fabrikant de
primeur heeft met de eerste elektrische tractor
op de markt.
De FT20E is echter niet het enige model dat in
Farmtrac-pijplijn zit. Verwacht wordt dat ook
in 2020 weer een aantal nieuwigheden het
levenslicht zullen zien. ‘We zijn alvast bijzonder
tevreden met onze keuze voor Farmtrac en
we zijn ervan overtuigd dat het merk ook in
de toekomst nog grote sprongen vooruit gaat
maken’, sluit Gunther af. Hier zijn ze er in ieder
geval klaar voor.

www.herco-machinery.com
Voor meer info kunt u contact opnemen via
info@herco-machinery.com
of +32 (0)3/320 98 00.
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Dolf Houtman en Peter Kroesen in een door een student ontworpen
inspiratietuin bij TuinVisie

Ontwerpen ≠ tekenen
Vanuit een concept een tuin ontwikkelen bij stageproject OntwerpAcademie
Vanuit alle mogelijke geografische en beroepshoeken komen tuinontwerpers in spe naar de
OntwerpAcademie in Hazerswoude-Dorp/Boskoop. Het zijn mensen die een carrièreswitch
maken en om wat voor reden dan ook kiezen
voor werken met groen. Sinds een paar maanden is de opleiding tuinarchitectuur uitgebreid
met stageprojecten. Peter Kroesen, architect
én tuinarchitect, begeleidt de studenten. ‘Ieder
heeft zijn eigen leerdoel en daar sluit ik bij aan.’
Auteur: Heidi Peters
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Peter Kroesen is zelfstandig architect en tuinarchitect, Dolf Houtman is directeur van de
OntwerpAcademie. We treffen elkaar voor dit
gesprek bij TuinVisie in Utrecht. Hier worden
ook de lessen van de OntwerpAcademie gegeven. Uit het raam kijkend zie je inspiratietuinen,
waarvan er twee ontworpen zijn door studenten van de opleiding tuinarchitectuur.
Van grijs naar groen
Dolf: ‘Wij leren iedereen die dat wil over tuinarchitectuur. Dat doen wij in korte opleidingen
van maximaal een jaar. De professionele achtergrond van de studenten is enorm divers. Een
klein percentage van de deelnemers komt uit
het groen en werkt nu als hovenier. Maar een
veel groter deel heeft een kantoorachtergrond,
van accountant tot, nou ja, bedenk het maar.
Veel mensen zijn hoogopgeleid. Voor deze
opleiding heb je een minimale basis nodig van
mbo4, door opleiding of ervaring verkregen.
Ook de leeftijd van de deelnemers varieert, van
twintigers tot bijna-gepensioneerden. Wat ze
gemeen hebben, is dat ze uit volle overtuiging
kiezen voor deze richting. En dat merk je aan
de geestdrift, de belangstelling voor de materie
en vaak ook aan de kwaliteit van de stageopdrachten.’

De stageprojecten zijn ontstaan door de vraag
uit de markt. ‘We krijgen op jaarbasis zo’n
driehonderd aanvragen voor een tuinontwerp
binnen’, vertelt Dolf. ‘Misschien verwacht een
deel van de vraagstellers dat onze studenten
dit gratis doen, maar dat is niet zo. Afhankelijk
van het aantal vierkante meters van het project
brengen wij een tarief in rekening. Dit investeren wij vervolgens volledig in het begeleiden
en vergroten van de kennis van de deelnemers.’

'Het is maatwerk,
maar mooi maatwerk'
Leren kijken
Peter is door de OntwerpAcademie aangetrokken om de studenten te begeleiden. Zelf was
hij enige tijd geleden ook een van de studenten. Als ervaren architect had hij het conceptdenken en het vormgeven en inrichten van
ruimtes natuurlijk al onder de knie. Peter: ‘Ik
had altijd al een grote liefde voor tuinen en het
inrichten daarvan. Nu heb ik ook de opleiding
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gedaan en daardoor onder andere meer plantenkennis opgedaan.’
De aanvragen die bij de OntwerpAcademie
binnenkomen, worden door Peter onder de studenten weggezet. Op dit moment zijn er twintig studenten bezig met een stageproject. ‘Het
leerdoel van de studenten staat voorop’, legt
Peter uit. ‘Wat bijna altijd terugkomt in de begeleiding, is het conceptdenken. Wie de neiging
heeft om leuke plaatjes van internet te halen en
deze lukraak in een tuin te plaatsen, moet nog
eens goed naar zijn of haar eigen werk kijken.’
‘Leren kijken is een belangrijk onderdeel van de
opleiding’, vult Dolf aan. ‘Een tuin is altijd een
driedimensionaal verhaal en je moet altijd weer
beginnen bij het begin. Daardoor blijft het werk
ook spannend. Met de stageprojecten leren we
de studenten het geleerde vak, het ambacht
echt uit te oefenen. Je moet het uiteindelijk
dóen om het goed te leren. En … ontwerpen is
meer dan tekenen!’
Opdrachtgevers managen
‘We waken ervoor dat potentiële opdrachtgevers de verkeerde motivatie hebben om voor
studenten te kiezen en dat er misbruik van
hen wordt gemaakt’, zegt Peter. ‘Bij twijfel ben
ik weleens vooraf naar zo’n opdrachtgever
gegaan. Vaak moet je aan verwachtingsmanagement doen, met betrekking tot de te
investeren tijd en de kwaliteit. Ook verwacht
men soms dat wij de tuin ook aanleggen. Dat

Dolf Houtman

is niet zo, al kunnen student en opdrachtgever
wel zelf bepalen hoever hun samenwerking
gaat en kan de student de uitvoering eventueel begeleiden, met ons op de achtergrond.
In ieder geval leveren zij een ontwerp en een
advies op.’
Peter Kroesen: ‘Tijdens een project heb ik minstens driemaal contact met de student, meestal
vaker. Dit is afhankelijk van zowel de student
als het project. In een kleine achtertuin kan
soms veel meer werk en begeleiding zitten dan
in een groter project met veel meer vierkante
meters. Op het moment heb ik zo’n dertig projecten, waarvan er twintig zijn gekoppeld aan
een student.
Een prachtig project was het ontwerpen van
een voor- en achtertuin bij een villa uit de
19e eeuw in het oosten van Duitsland. Een
Nederlands stel maakt van dit prachtige huis
een bed & breakfast. Johannes Stoer, een van
onze studenten, heeft een zeer gedetailleerd
plan gemaakt, waarmee de opdrachtgevers
heel tevreden zijn en waarmee de hovenier aan
de slag kan.’

Project Bartiméus
Hoewel de meeste opdrachtgevers particulieren zijn, komt er zo nu en dan ook een andere
aanvraag binnen. Eén van die aanvragen was
van Bartiméus, een zorgorganisatie in Doorn
die mensen met een visuele beperking ondersteunt. Zij vroegen om een ontwerp voor zowel
een tuin als een dorpsplein. ‘Dit is een groepsproject geworden’, vertelt Peter, ‘want dit was
echt te groot en te veel voor één persoon.’
Hoe uiteenlopend de projecten kunnen zijn,
toont ook de opdracht van Annette Gerding.
Zij ontwierp een tuin voor een zeer modern en
strak vormgegeven huis, type blokkendoos. De
eigenaren wilden een bijpassende strakke tuin.
‘Je begeleidt de studenten eigenlijk in alles’,
zegt Peter. ‘Van plantenkennis tot het tekenen
van bomen en het opleveren van een mooie
presentatie.’ Dolf vindt het knap wat Peter doet:
‘Je werkt met mensen en met een ontwerpproces; dat is kwetsbaar. Je moet dat goed aanpakken en ik vind dat Peter dat heel goed doet.’
‘Bij sommige studenten moet je fors ingrijpen
omdat er geen lijn in de plannen zit, is er geen

'De investering van de klant gaat rechtstreeks naar de professionalisering
van de student'

Peter Kroesen
www.vakbladdehovenier.nl
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Van geel naar groen gazon!
DCM VITAL-GREEN
NPK 14-4-8 + 3 MGO + FE – MINIGRAN® TECHNOLOGY
 Uniek ijzer zorgt voor een diepgroen gazon
 Herstellen van schade in slecht gevoede gazons,
bijvoorbeeld na schade veroorzaakt door rooddraad
 Uitgekiende combinatie van snelwerkende én
langwerkende stikstof
- De direct opneembare stikstof zorgt een voor
goede (her)groei van het gras in het voorjaar
- Aanvoer van organische voedingselementen
gedurende 3 maanden
 Bij toepassing circa 3 weken na de aanleg van een nieuw
gazon zorgt het voor een snelle sluiting van de grasmat
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lange en continue
werkingsduur

Mg en Fe voor
frisgroene graskleur

Bekijk de toepassing van DCM
Vital Green op ons YouTubekanaal DCM voor Hoveniers.

ACTUEEL

Het ontwerp voor de villa in Duitsland

'Ontwerpen is
geen tekenen; dat
is wat je bij ons
leert'
De villa uit 1915 die wordt omgebouwd tot bed & breakfast

concept. Bij anderen is dat juist heel goed. Het
is maatwerk, maar mooi maatwerk’, zo sluit
Peter af.
Stage onderdeel van opleiding
Voor de OntwerpAcademie is het werken
met deze stageprojecten een ontdekkingsreis. Zo worden er gesprekken gevoerd met
de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchitectuur (NVTL) om te kijken of
er een vorm van erkenning aan de opleiding
gegeven kan worden. ‘We zijn ermee gestart
vanwege het grote aantal aanvragen. Nu
we zien hoeveel het de studenten oplevert,
overwegen we om de stage tot een verplicht

onderdeel van de opleiding te maken’, vertelt
Dolf. ‘Sommige mensen willen meerdere projecten doen om zo een portfolio op te bouwen.
Weer anderen willen verder gaan en betrokken
worden bij de uitvoering. Dat kan door een
hovenier in te huren, maar we kunnen de deelnemers ook bij dit zeer leerzame deel betrekken
door een opleiding of cursus tot uitvoerder aan
te bieden. Al dit soort vragen zal zich in de loop
der tijd wel uitkristalliseren. Uiteindelijk leer je
het meeste door te doen. Met de stageprojecten hebben we wat dat betreft een grote stap
vooruit gezet.’

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30311/
ontwerpen--tekenen

www.vakbladdehovenier.nl

43

KantOpsluitingen
Kunststof: Grasranden, Easy Line & ECO kantopsluitingen

Cortenstaal & Verzinkt staal: Edge Liner & Straightcurve

Maak eenvoudig
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gebogen lijnen langs
uw gazon, perk of
vijver

Ga voor alle maten en vormen naar onze website
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Meer biodiversiteit
JUB HOLLAND

Met de bollen van Jub

Lees er alles over
in onze nieuwe brochure.
Bekijk hem op www. jubholland.nl

STAP 1 –Bart Clemens verwijdert de
bestaande tegels.

GROENE AFSCHEIDING
Eén plaatje zegt meer dan duizend woorden.
Dat geldt ook voor hovenierswerk. Aan de
andere kant zijn sommige dingen zo makkelijk
dat een plaatje bijna overbodig is, zoals de
aanleg van een Mobilane-groene wand.

Auteurs: Hein van Iersel en Linde Kruese

Het is leuk om sinterklaas te spelen, zeker met
een cadeau dat jij ook weer van iemand anders
hebt gekregen. De vraag van Alexander Ilsink
om een #:How To te maken rondom zijn groene
wanden werd door de redactie van dit vakblad
dan ook met twee handen aangegrepen, zeker
omdat we een perfecte bestemming hadden.
Het speelplein van basisschool De Kroosduiker
heeft alles wat je niet wilt op een speelplein.
Toegegeven, er staan een paar bomen, maar de
meeste daarvan zijn eerder dood dan levend en
geven minder schaduw dan een luciferhoutje.
Een dankbare plek, dus, om de How To uit te
voeren.
Mobilane dealer
De aanleg van de haag, een Mobilane kant-enklaar haag, wordt gedaan door Bart Clemens
en Oscar Riegstra van Jansen Hoveniers uit
Markebinnen. Het familiebedrijf stamt uit
1934, toen de opa van huidige mede-eigenaar

HOW TO …aanleg van een
Mobilane-groene wand
Aanleg groene wand is begin vergroening schoolplein Westzaan

www.vakbladdehovenier.nl
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STAP 2 –Samen met collega Oscar Riegstra draagt hij de
kant-en-klare Mobilane-modules naar de plantplaats.

STAP 3 – De palen moeten exact
op afstand staan …

STAP 4 – … en natuurlijk ook
op hoogte …

STAP 5 – … en ook nog eens waterpas.

Het bedrijf werkt met een
man of achttien, opgedeeld
in negen ploegen
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André Jansen een bloembinderij begon. Gaandeweg
is daar tuinonderhoud, tuinaanleg en een heus groencentrum met showtuin bijgekomen. Inmiddels is het
bedrijf onder de hoede van André, Frans en Robert-Jan
Jansen. Het bedrijf werkt met een man of achttien,
opgedeeld in negen ploegen waarvan het grootste
deel zich richt op de aanleg en renovatie van particuliere tuinen. Als dealer van Mobilane verkoopt Jansen
Hoveniers de hagen in het groencentrum aan particulieren en collega-hoveniers. Vaak worden de hagen ook
gebruikt voor opdrachten van Jansen Hoveniers zelf,
zoals in dit geval op het schoolplein van basisschool
De Kroosduiker.

4 min. leestijd

GROENE AFSCHEIDING
STAP 6 – Het echte planten is dan kinderspel.

STAP 7 – De bijgeleverde
beugels waaraan de Mobilanemodules worden bevestigd,
worden door Oscar Riegstra
vastgeboord.

STAP 8 – Detail van de bevestiging van de beugels.

STAP 9 – De Kroosduiker koos voor Euonymus
oftewel kardinaalsmuts, maar er zijn ook kant-enklare hagen van klimop, Pyracantha en haagbeuk.
Alle soorten zijn in veel verschillende hoogtes verkrijgbaar.

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30311/
ontwerpen--tekenen

www.vakbladdehovenier.nl
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MAAIEN IS PASSÉ!
Laag-blijvend gras.
Krachtig en
multi-inzetbaar
Made in Belgium
since 1989

Knikmops knik- en
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Ideaal voor
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Zorg voor
bomen…

Kies een opleiding!
• European Treeworker
• European Treetechnician
Wij bieden je diverse opleidingstrajecten
• Modulaire cursussen
• Diverse korte trainingen
• BBL-trajecten
voor boomverzorgers
• In-company trainingen

Informatie over opleidingen en andere
cursusmogelijkheden:
Helicon MBO Apeldoorn
André Hilbrand, 06 24 67 51 22
a.hillebrand@helicon.nl
Helicon MBO Eindhoven
Corik Geurts, 06 30 67 88 08
c.geurts@helicon.nl

helicon.nl

www.barenbrug.nl/mowsaver

Hedea Helix Woerner

ADVERTORIAL
Soorten
Hedera helix Woerner
Hedera hibernica
Carpinus betulus
Pyracantha Dart’s Red
Hedera helix Goldchild
Euonymus Dart’s Blanket
Hedera helix Glacier
Hedera helix Green Ripple

Mobilane Kant & Klaar Haag –
Direct een groene afscheiding
De Mobilane Kant & Klaar Haag bestaat uit een
volledig met (klim)planten begroeid stalen
raster. De haag is gekweekt in een biologisch
afbreekbare bak van kokosplano. Na grondverbetering plant u de haag rechtstreeks in de
grond. Palen en beugels zorgen voor een degelijke verankering van de afscheiding. Voor palen
wordt er gebruik gemaakt van en unibeugel,
voor bevestiging aan de wand wordt er gebruik
gemaakt van een wandbeugel.

Voordelen
• Direct privacy én een groen resultaat
• Makkelijk en snel te plaatsen
• Weinig onderhoud
• 10 jaar garantie op het hekwerk (Betafence®)
• Draagt bij aan een gezondere omgeving
• Stimuleert de biodiversiteit
• Voorkoming van graffiti

Unieke eigenschappen
• Is in zowel hoogte als breedte op maat te
maken
• Duurzaam gecertificeerd gekweekt
• De haag neemt weinig ruimte in beslag en is
compleet dichtgegroeid
• Verkrijgbaar in verschillende hoogtematen
en plantsoorten

Maten
De hagen zijn verkrijgbaar vanaf
1 meter tot 3 meter hoogte
• 1m
• 1.55m
• 1.80m
• 2m
• 2.20m
• 3.m

www.mobilane.com

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30322/
mobilane-kant--klaar-haag---direct-een-groene-afscheiding
Pyracantha DartsRed

Hedea Helix Glacier
www.vakbladdehovenier.nl
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Innovatieve schutting
vangt regenwater op en
stimuleert vergroening
Hemelwater bufferen bij neerslag en benutten bij droogte
Ondergelopen straten, water dat huizen binnenstroomt: er gaat bijna geen zomer meer voorbij zonder dat hoosbuien tot dit soort taferelen leiden.
Naast maatregelen als het aanleggen van wadi’s, afkoppeling van de riolering en het vergroenen van tuinen leidt deze tendens tot innovatieve vindingen, zoals de Rainwinner. Financieel gesteund door waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft woningbouwstichting Openbaar Belang deze ‘regenwaterschutting’ laten installeren tussen de tuinen van veertig sociale huurwoningen, waar de uitvinding per erfafscheiding ruim 660 liter regenwater
opvangt. Naast bestrijding van wateroverlast stimuleert de schutting bewoners om hun tuin te vergroenen en het opgeslagen regenwater te benutten.

Auteur: Guus van Rijswijck

Toen Harry den Hartigh, innovator en adviseur bij Sunny Rain Solutions, jaren geleden
tijdens een hevige regenbui in zijn woonplaats
Nunspeet uit het raam keek, vroeg hij zich af
hoe deze wateroverlast kon worden bestreden.
‘Ik stelde me de vraag: hoe kunnen we dit ter
plekke oplossen? De beschikbare, gangbare
oplossing bestond uit het afvoeren en centraal infiltreren of lozen van het regenwater.
Daarmee los je echter de droogte niet op.’
Oftewel: de problematiek riep de vraag op
hoe enerzijds wateroverlast in stedelijk gebied
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kan worden opgelost, en anderzijds water zo
toegankelijk mogelijk kan worden voor bewoners. ‘Iedereen heeft een schutting. Waarom
zou je die niet ter beschikking stellen om meer
regenwater vast te houden voor perioden van
droogte? Er moet meer worden gebufferd en
daar doen wij ons best voor.’
Klimaatbestendige inrichting
De tijd is rijp voor ideeën als dat van Den
Hartigh. Op 20 november 2018 tekenden het
Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen

het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met
dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden
de schouders onder een klimaatbestendige
inrichting van Nederland door samen 600
miljoen euro te investeren in maatregelen die
schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken. De Rainwinner, de schutting die regenwater opslaat en beschikbaar
maakt via een tapkraantje, lijkt dan ook in een
dringende behoefte te voorzien.

4 min. leestijd

GROENE AFSCHEIDING

'Ik stelde me de
vraag: hoe kunnen
we dit ter plekke
oplossen?'
Vervanging van regenton
Woningstichting Openbaar Belang en waterschap Drentse Overijsselse Delta besloten niet
af te wachten en in de nieuwe buurt Breecamp
bij sociale huurwoningen alvast een start te
maken met de Rainwinner: de tuinschutting die
regenwater opvangt van het dak van de berging. Den Hartigh: ‘Zo’n “regenwaterschutting”
vangt veel regenwater op en neemt slechts
weinig ruimte in beslag. Het is een functioneel
tuinelement dat de regenton kan vervangen en
bovendien is het modulair, wat inhoudt dat de
onderdelen uitwisselbaar zijn. Je kunt het dus
naargelang je dakoppervlak opschalen naar
eigen behoefte.’ De schutting vangt regenwater
op en verkleint daarmee de kans op wateroverlast in de wijk, vertelt hij. ‘Daarnaast kunnen
bewoners het opgevangen water in droge perioden hergebruiken voor het bewateren van de
tuin. De schutting is dus multifunctioneel: naast
een erfafscheiding biedt hij een oplossing voor
wateroverlast en droogte.’

Minder agressie
De woningbouwvereniging koos samen met
het waterschap WDO Delta, die het project
financieel steunt met de subsidieregeling
Klimaatactief, voor een zichtbare klimaatadaptatiemaatregel bij de woningen, vertelt Den
Hartigh. ‘Veel maatregelen tegen wateroverlast
zijn voor bewoners onzichtbaar, omdat ze
ondergronds worden aangelegd. Denk daarbij
aan een regenwaterriool of infiltratiekratten.’
Steeds meer organisaties als woningcorporaties, vastgoedbeheerders, architecten en ontwikkelbureaus zetten zich in voor vergroening
en klimaatadaptatiemaatregelen, vertelt hij.
‘Dat leidt tot kwaliteitsverbeteringen voor de
wijk, waar gemeenten en waterschappen ook
baat bij hebben.’ Met de regenwaterschutting zetten de partijen in op het vergroten
van de bewustwording en betrokkenheid van
bewoners rondom klimaatadaptatie, vertelt
Den Hartigh. ‘Mensen die gewend zijn om hun
tuin te “vergrijzen”, gaan nadenken: hoe kun
je regenwater gebruiken? Dat kan aanleiding
zijn om meer groene elementen in hun tuin te
verwerken. En meer groen in de tuin leidt tot
een betere gezondheid, meer woonplezier en
minder agressie.’
‘Groen is fijn’
Volgens Den Hartigh stimuleert de regenwaterschutting het initiatief bij bewoners om hun
tuin actief te vergroenen. De achterliggende
gedachte is dat er wordt gesproken over het
hemelwatergebruik voor groen bij burencontacten en op verjaardagsfeestjes. Op die

Climate Campus
Sunny Rain Solutions is samen met kennisorganisaties als het genoemde waterschap en de woningstichting Openbaar
belang partner van Climate Campus, een
regionaal samenwerkingsplatform van
overheden en bedrijven in Zwolle. ‘Via dit
platform zijn partijen met elkaar in contact
gekomen en kwamen we gezamenlijk tot
een initiatief dat voor elk van de partijen
meerwaarde heeft’, aldus Den Hartigh.
‘Climate Campus is erop gericht om regionale samenwerking en innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie
te stimuleren en te faciliteren. Dit platform
begint nu zijn vruchten af te werpen. Het
blijkt een efficiënte manier om slimme
innovatieve oplossingen projectmatig toe
te passen.’

'Er moet meer
worden gebufferd
en daar doen wij
ons best voor'

Harry den Hartigh
www.vakbladdehovenier.nl
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RIJD AL EEN JOHN DEERE COMPACT
TRACTOR VOOR € 9.999,-

FINANCIERING
VANAF

0%

De 24,5pk sterke X940 is een kleine, veelzijdige diesel compact tractor.
Nu verkrijgbaar met hefinrichting achter en aftakas voor € 9.999,-.
Voor meer informatie over deze tractoren of een van onze andere compact tractoren, neem contact op met een van onze dealers.
* Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn exclusief BTW. Actie geldig tot 30 juli 2019.

NATURALLY INNOVATING
Sinds 1997 het bio-technisch onderzoeksbureau
gespecialiseerd in de ontwikkeling van plantenvoeding,
substraten, stimulatoren, boosters en additieven

Join the Atami Universe !

www.atami.com

GROENE AFSCHEIDING

'Zo’n “regenwaterschutting” vangt
veel regenwater op en neemt weinig
ruimte in beslag'
manier moet het onderwerp meer gaan leven
in de buurt. ‘Om ervoor te zorgen dat bewoners
daadwerkelijk overgaan tot het vergroenen van
hun tuin, hebben we de strategie “Groen is fijn”
opgesteld. Dat is een aanpak waar het ministerie, Stowa en Rioned achter staan. Veel initiatieven komen niet verder dan bewustwording.
Deze strategie is erop gericht om de aanpak
daadwerkelijk bij de verschillende doelgroepen
daadwerkelijk te implementeren. Wij willen
aantonen dat het gebruik van deze schutting
in een woonwijk een aantal vierkante meters
extra groen oplevert. Dat monitoren we met
een applicatie die nauwkeurig bijhoudt hoeveel
vierkante meter stenen er voor planten worden
ingeruild. Met die app houden we daar zicht op.’
Grijze tuin alsnog vergroenen
Het doel is om in een wijk met nieuwe woningen te voorkomen dat bewoners direct tegels in

de tuin aanbrengen, vertelt hij. ‘Bij een nieuwe
woning leggen bewoners nu eenmaal een
nieuwe tuin aan; dat is vaak een sluitpost op de
begroting. We proberen te voorkomen dat nieuwe bewoners hun tuin direct betegelen, oftewel
een “grijze” tuin aanleggen. Het is lastig om een
“grijze” tuin later alsnog te vergroenen. Mensen
willen meestal wel een groene tuin, mits die
wordt onderhouden en de tegels eruit worden
gehaald. Dit project zorgt voor verbinding. De
één heeft nieuwe tegels nodig; anderen zijn
tuinliefhebbers die verstand hebben van planten en hun kennis willen delen. Dus worden er
tegels voor planten omgeruild.’
Wachten op regen
De schutting die regen opvangt, is bijvoorbeeld ook toegepast op een school, vertelt Den
Hartigh. ‘Daar is een berging gemaakt waarin
buitenspeelgoed wordt opgeslagen. Ze gebrui-

ken het opgeslagen water daar voor de toiletspoeling, maar er zijn ook andere doeleneinden
mogelijk. Het is een slim opslagsysteem waarmee je grote hoeveelheden regenwater kunt
opslaan, dat je vervolgens kunt gebruiken waarvoor je maar wilt. Huishoudens kunnen hiermee
zelfs vijftig procent van het leidingwater dat
ze verbruiken vervangen door regenwater.’ Het
gebruik van het systeem heeft ook te maken
met bewustwording, vertelt hij. ‘Van dit systeem
gaat een “omdenkeffect” uit. Dat de Rainwinner,
in tegenstelling tot infiltratiekratten, goed
zichtbaar is, werkt voor de bewoners stimulerend om hem te gebruiken. Een paar weken
geleden kregen we van bewoners klachten dat
er geen regenwater uit het tapkraantje kwam,
simpelweg omdat het niet had geregend. De
bewoners zaten dus echt te wachten op regen.
Die reactie is voor mij veelzeggend: het bewijst
het succes van de Rainwinner.’

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30293/
innovatieve-schutting-vangt-regenwater-open-stimuleert-vergroening
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Atami: expert in plantenvoeding
en substraten sinds 1997
Vloeibare plantenvoeding, stimulatoren, boosters en substraten zijn steeds belangrijker
geworden, zowel voor de ervaren als voor de
beginnende kweker.
Om aan deze groeiende vraag te voldoen, focust
Atami zich op het samenstellen van de beste
producten voor elk gewas. Atami blijft constant
innoveren en ook duurzaamheid staat hoog in
het vaandel.
De letterlijke vertaling van Atami is: ‘hier ben ik’.
Sinds 1997 is Atami uitgegroeid tot een gerenommeerd technisch biologisch onderzoeksbureau. Met een groot klantenbestand verspreid
over meer dan veertig landen slaagt Atami erin
de wereld te veroveren.

Het assortiment van Atami bestaat uit een
brede selectie van producten voor verschillende
manieren van telen en voor iedere fase van
de groeicyclus. Alle producten zijn van hoge
kwaliteit, optimaal gebalanceerd en sterk geconcentreerd. De producten worden voortdurend
getest en verbeterd, waardoor Atami kan voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.
Uitgebalanceerd startmateriaal
Het eerste wat elke kweker nodig heeft, is goed
uitgebalanceerd startmateriaal dat vrij is van
ziekteverwekkers. Om aan alle wensen van
kwekers te voldoen, heeft Atami substraten van
hoogwaardige kwaliteit ontwikkeld voor verschillende manieren van telen.
Naast de perfecte basis is startvoeding ook
heel belangrijk. Hierdoor krijgt het gewas naast
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de juiste basis ook een perfecte start van zijn
groeicyclus. Alle soorten voeding bestaan uit
een eigen voedingscocktail met secundaire voedingselementen. Deze elementen zijn essentieel
voor een optimale groei, de vorming van celwanden en de absorptie van lichtenergie.
Geef je gewas een boost
Naast basisplantenvoeding biedt Atami ook
verschillende boosters en stimulatoren aan.
Boosters bieden een goede stimulans voor de
bodem en beïnvloeden de micro-organismen en
bacteriën in de bodem. Bovendien bevatten de
boosters essentiële microvoedingsstoffen die de
plant zelf niet kan produceren.
Atami heeft stimulatoren ontwikkeld voor de
wortels, bloemen en vruchten van gewassen. De
wortels maken een explosieve groei door en ont-

ADVERTORIAL
wikkelen hierdoor ook meer wortelharen, wat
de opname van voedingswater bevordert. Deze
wortelstimulatoren hebben ook een remmend
effect op bodemziekten. Bloeistimulatoren zorgen ervoor dat de bloeifase langer en intenser
wordt. Ze verhogen het suikergehalte van het
gewas; de bloemen worden dus zwaarder, groter
en compacter en de vruchten zwaarder, groter
en smaakvoller.
Grootverpakkingen
Atami biedt zowel kleinverpakkingen als grootverpakkingen aan. Zo zijn onze producten niet
alleen verkrijgbaar tot 10 liter, maar op verzoek
ook in 1000-literverpakkingen. De substraten
zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 20 tot 50
liter en op verzoek in bigbags.
B’cuzz VEGA en B’cuzz GENA!
Atami presenteert met trots de nieuwe productlijnen B’cuzz VEGA & B’cuzz GENA, speciaal
ontwikkeld voor de reguliere tuinbouw en horticultuur.
B’cuzz VEGA en B’cuzz GENA zijn productlijnen
van suspensiemeststoffen om planten in de
vegetatieve en generatieve fase te ondersteunen
met voedingsstoffen. Doordat de producten in
suspensievorm zijn, kan de voeding geconcentreerder worden gemaakt. Eenmaal verdund blijven de meststoffen ook beter aan de bladeren
plakken. Dit zorgt voor een betere opname van
de meststoffen.
B’cuzz Vega 2-19-6
B’cuzz Vega 2-19-6 is het eerste product in de
B’cuzz Vega-productlijn dat speciaal bedoeld
is voor wortelgroei en gewassen die een
hoge dosis fosfaat nodig hebben tijdens de
groei. Fosfor is tijdens de eerste en laatste
paar weken van de kweek zeer belangrijk.
Wortelstelsels zijn erg gevoelig voor fosfortekort,
zeker bij de start van de vegetatieve groei. Als
zo’n tekort optreedt, zal het wortelstelsel zich
volledig richten op het ‘zoeken’ naar fosfor en
minder op bovengrondse groei. Daarnaast is
fosfor belangrijk voor de vorming van nieuwe
cellen en voor het energietransport in de plant.
B’cuzz Vega 2-19-6 bevat minder stikstof. Een
plant die nieuwe structuren en weefsels wil
aanmaken, heeft hiervoor eiwitten nodig. Deze
eiwitten zijn grotendeels opgebouwd uit stikstof
en zijn daarom belangrijk voor de groei van wortels. Als de plant echter veel stikstof krijgt, kan er
ongecontroleerde groei optreden. Dit willen we

voorkomen met B’cuzz Vega 2-19-6.
B’cuzz Vega 2-19-6 bevat ook kalium, wat
belangrijk is tijdens de vegetatieve groei voor de
wortelgroei en de aanmaak van eiwitten. Verder
bevat B’cuzz Vega 2-19-6 diverse micronutriënten die de plant ondersteunen en daarmee
eventuele tekorten voorkomen.
B’cuzz Gena 13-15
B’cuzz Gena 13-15 is het eerste product in de
B’cuzz Gena productlijn dat speciaal bedoeld
is voor de bloei en de smaak van vruchten. Dit
nieuwe product is een geconcentreerde suspensiemeststof met een hoog gehalte aan fosfor,
kalium en ijzer.
Als energiedrager is het element fosfor is zeer
belangrijk tijdens de gehele groeicyclus. Vooral
in de plantdelen die nog in ontwikkeling zijn
(zoals wortels, groeischeuten en bloemknoppen)
speelt fosfor een belangrijke rol, omdat de plant
daar meer energie nodig heeft om nieuwe cellen
te maken. Tijdens de laatste paar weken van de
groeicyclus levert fosfor een belangrijke bijdrage
aan de bloei en de aanmaak van vruchten.
B’cuzz Gena 13-15 bevat kalium, dat betrokken is
bij allerlei processen die nodig zijn voor de vorming van bloemen en vruchten. Zonder kalium
kan er geen suiker getransporteerd worden en
kan er geen zetmeel aangemaakt worden. Beide
zijn essentiële processen voor de vorming van
smaakvolle vruchten.
Verder bevat B’cuzz Gena 13-15 ijzer, dat belangrijk is voor de aanmaak van zowel chlorofyl

als cytochromen. Chlorofylmoleculen zijn de
moleculen die het zonlicht opvangen, waarna
cytochromen ervoor zorgen dat er chemische
reacties plaatsvinden die nodig zijn om de energie uit het zonlicht vast te leggen.
Diverse N-P-K-ratio’s
B’cuzz Vega 2-19-6 en B’cuzz Gena 13-15 zijn de
eerste producten uit de productlijnen B’cuzz
VEGA en GENA. Ieder gewas heeft andere
behoeften, waardoor de ideale N-P-K-ratio per
gewas kan verschillen. Daarom worden de B’cuzz
VEGA- en GENA-productlijnen aangevuld met
meerdere producten met diverse N-P-K-ratio’s.
Ieder gewas en elke kweker heeft immers andere
wensen!
Wil je meer weten over B’cuzz VEGA en GENA?
Neem contact op via info@atami.com of bel naar
073 522 3256. Ga voor de laatste ontwikkelingen
rond Atami of informatie over Atami-producten
naar www.atami.com of volg ons op social
media!

www.atami.com
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De vitaliteitstest

2018 was een uitzonderlijk droog jaar en ook in
2019 kampen we met een neerslagtekort. Gras
verkleurt van groen naar geel en van geel naar
bruin. Zit er nog leven in de grasmat? Wat moet
je doen om weer een mooie groene grasmat
te krijgen en wat zijn de gevaren die op de
loer liggen? Vragen waarop Barenbrug in deze
EHBD-special antwoord geeft. Met dit stappenplan creëer je in no time weer een gezonde
vitale grasmat.

Eerste hulp bij droogteschade
Met een stappenplan terug naar een gezonde, vitale grasmat
Stap 1: Doe de vitaliteitstest
Bij temperaturen boven de 25 graden Celsius
komen veel grassoorten in een rusttoestand.
Er zit veel verschil tussen grassoorten: de ene
soort overleeft extreme hitte en droogte, de
andere legt het loodje. De volgende simpele
test geeft antwoord op de vraag of de grassen
in jouw grasmat nog leven.
Vitaliteitstest (zoals uitgelegd op de foto)
1. Steek met de schep een stuk gras uit de
grond.
2. Leg dit in een emmer water, totdat de graspol volledig verzadigd is.
3. Laat het water uit de emmer lopen en laat de
graspol erin liggen.
4. Als er aan de onderkant van de pol na twee
tot drie dagen witte worteltjes ontstaan,
leven de grasplanten nog.
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Conclusie stap 1: witte of bruine worteltjes?
Grasplanten die witte worteltjes vormen, kunnen herstellen indien er vocht beschikbaar
komt. Als er geen nieuwe witte worteltjes
tussen de bruine wortels ontstaan, is de kans
klein dat de grasplant de hitte en droogte heeft
overleefd.

planten. Dit kunnen ook ongewenste planten
zijn, zoals straatgras of onkruid. Van deze planten zitten waarschijnlijk nog veel zaden in de
grond, die gaan kiemen als er vocht beschikbaar wordt gemaakt. Als de grasmat niet wordt
geholpen bij het herstel, krijgen deze planten
de overhand en ontstaat er een lelijke en
zwakke grasmat.

Let op: gevaar!
Doordat de bestaande grasplanten heel zwak
of dood zijn, is er veel plaats voor nieuwe

De vitaliteitstest geeft antwoord
op de vraag of de grassen in jouw
grasmat nog leven

ADVERTORIAL
Stap 2: Doe de waterafstotendheidstest
Een goede vitaliteit is geen garantie dat de
grasmat ook herstelt; het is essentieel dat de
bodem water opneemt. Is de grond waterafstotend, dan zal de grasmat niet herstellen, zelfs
als hij water krijgt. Waterafstotende grond ontstaat door stress in de grasplanten, in andere
planten en in bodemorganismen gedurende
hete en droge perioden. Water kan daardoor
niet meer of soms slechts lokaal de bodem in
trekken. Waterafstotende grond maakt het voor
de verdroogde grasplant dus nóg lastiger om te
herstellen als er wel weer regen valt, want het
regenwater bereikt de wortels niet. De waterafstotendheid moet dus eerst worden opgelost.
Druppeltest
De volgende test laat goed zien of grond
waterafstotend is.
1. Steek met een schep of guts een plug
gras uit.
2. Leg op elke 2 cm diepte een druppel water.
3. Duurt het meer dan één minuut voordat de
druppel in de grond trekt, dan is de grond té
waterafstotend voor normaal herstel van de
grasmat. Doorzaaien met gewoon graszaad
zal geen effect hebben.
Conclusie stap 2: waterafstotend of niet?
Als de bodem waterafstotend is, heeft doorzaaien met een normaal graszaadmengsel
geen zin. Water kan het zaad niet bereiken voor
kieming en eventuele gekiemde zaden kunnen
geen plant worden als het water de wortels niet
kan bereiken. Barenbrug heeft een oplossing
voor waterafstotende bodems: Yellow Jacket

Als de grasmat niet wordt geholpen
bij het herstel, krijgen de ongewenste
planten de overhand en ontstaat er
een lelijke en zwakke grasmat
Water Manager. Door de revolutionaire zaadbehandeling met Yellow Jacket Water Manager
wordt de waterafstotendheid tenietgedaan; die
komt ook niet terug gedurende de periode dat
de jonge grasplanten uitgroeien tot volwassen
planten (de vestigingsperiode). De grasmat
wordt weer sterk en vitaal, met gezonde sterke
jonge planten.
Herstel droogteschade in gazons
Met dit stappenplan creëer je in no time weer
een gezonde vitale grasmat.
1. Z
 org dat alle dode grasplanten en eventueel
vilt worden verwijderd door het verticuteren
van de grasmat en het opruimen van dit
dode materiaal.
2. P
 rik kleine gaatjes in de grond om lucht en
water in de grond te krijgen.
3. Kies

het juiste grasmengsel om te zaaien.
Er zijn veel grasmengsels beschikbaar voor
gazons. Voor elke situatie is een andere
oplossing optimaal, maar niet alle grasmengsels zijn geschikt voor snel herstel van

een grasmat. Bovendien ligt het gevaar van
onkruid op de loer. Er zitten veel onkruid
zaden in de grond die nu razendsnel de kale
plekken opvullen. Ook straatgras neemt snel
de vrijgekomen ruimte in beslag en zorgt
voor een zwakke grasmat. Het is essentieel
om nu een snel kiemend en vestigend graszaadmengsel te gebruiken, om concurrentie
te kunnen bieden tegen deze ongewenste
invasie. Het Bar Power RPR-mengsel is het
breedst inzetbaar én zorgt razendsnel voor
een mooie dichte grasmat.
4. Zaai de grasmat door met Bar Power RPR,
zodat er weer een nieuwe sterke grasmat
ontstaat met gewenste grassen.

www.barenbrug.nl
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Top Green lanceert klimaatadaptief grasmengsel
Een leefbare stad met groene grasvelden die tegen een stootje kunnen
Een groen grasveld is een heerlijke uitvalsbasis in de stad. Mensen kunnen er picknicken,
kinderen en honden kunnen er spelen en ravotten. Maar waar geleefd wordt, ontstaat schade.
Zo gaat dat ook met gras, zeker in Nederland,
waar elk jaar flink wat festivals op stedelijk gras
plaatsvinden. Dit is niet de enige uitdaging
die de grasmat te verduren krijgt. Dat geldt
ook voor de weersextremen die de klimaatverandering met zich meebrengt, extremen die
zwaar zijn voor alle soorten beplanting, gras
niet uitgezonderd. Het merk Top Green heeft nu
een innovatief nieuw mengsel ontwikkeld met
alleen de allerbeste Europese grassoorten erin.
Precies wat een leefbare stad nodig heeft.
Auteur: Willemijn van Iersel
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Top Green wordt in zesentwintig landen op de
markt gebracht. In Nederland wordt het merk
onder de vlag van DLF verkocht door zeven
dealers. Deze dealers fungeren als ideale vraagbaak voor alle zaken op het gebied van gras,
zoals graskeuze en grasonderhoud. Het bedrijf
Florisan is een van deze Nederlandse dealers.
Simon Groninger van Florisan legt vakblad
Stad en Groen uit waarom hij de grassen van
Top Green in zijn assortiment heeft. ‘De manier
waarop DLF zichzelf en zijn graszaden blijft
doorontwikkelingen, is bewonderingswaardig.
Er zit altijd gedegen onderzoek achter, het
bedrijf is wereldwijd actief en werkt alleen met
de beste grasrassen.’ Over de adviesfunctie zegt
Groninger: ‘Naast de uitstekende kwaliteit van
het product is het grote voordeel van de dealer
voor de eindgebruiker de adviesfunctie. Wij
zitten dicht op de markt; daarin schuilt ook de
kracht van dit merk.’
Innovatie en kennisdeling
DLF doet veel aan onderzoek. Ze zijn altijd op
zoek naar beter, sneller kiemend, robuuster,
mooier en dieper wortelend gras. De innovaties
volgen elkaar dan ook razendsnel op bij Top
Green. Het laatste mooie voorbeeld daarvan is
de introductie van het Shockproof grasmengsel, een klimaatadaptief grasmengsel. Het is
bestand tegen de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, zoals extreme
weerswisselingen en omstandigheden.’ Voor

de ontwikkeling van dit nieuwe mengsel is de
officiële grasgids van Engeland, Nederland,
Duitsland en Frankrijk erop nageslagen, waarna
alle toprassen met uiteenlopende eigenschappen en uit verschillende klimaatzones in een
mengsel werden gegoten. Dit grasmengsel
heeft al weerstand geboden tegen een langere
droogteperiode, extreme regenval en extra
vorst.
Grasgids
Een andere unieke innovatie waar Top Green
mee werkt is 4turf, een tetraploïde Engels
raaigras en een nieuw ontwikkelde grassoort.
4turf kiemt bij lagere temperaturen van 5 à 6
graden Celsius. Ook heeft deze grassoort een
betere ziekte- en stresstolerantie, waardoor
hij ook in de winter zijn mooie groene kleur
behoudt. Vanwege het grotere wortelvolume is
de soort beter bestand tegen extreme droogte
en is door haar fors herstelvermogen de
betredingstolerantie vergelijkbaar met die van
diploïde Engels raaigras. Recent zijn de 4turfgrassen ingezaaid voor de officiële Grasgidsbeproeving, wat aangeeft dat de markt gelooft
in deze nieuwe grassoort. Met name de combinatie van 4turf-gras en de ProNitro-coating
zorgt voor betere resultaten.
‘Ontbijt’ voor graszaadjes
De innovatie die al wat langer op de markt is, is
ProNitro, een mengsel dat is uitgerust met een

ADVERTORIAL
Top Green: van Europese topclub tot stadspark
Volgens Henk Roelofsen van DLF is de Top Green-dealer de juiste gesprekspartner voor alle
zaken op het gebied van gras en grasonderhoud: van zaden tot bemesting, van advies tot levering van producten. ‘Hij kan snel en accuraat een veld beoordelen en een op maat gesneden
advies voor iedere specifieke situatie geven.’ Roelofsen noemt Top Green hét Europese topmerk
in de zadenbranche voor sportvelden, recreatieterreinen, gazons en plantsoenen. ‘Top Green
is vanwege zijn kwalitatief hoogwaardige mengsels een zeer gewaardeerd en toonaangevend
merk bij professionals in de groensector. Top Green-mengsels worden breed toegepast, van
Europese topclubs tot beroemde golfbanen.’ Het succes van Top Green is volgens Roelofsen te
danken aan het voortdurend meedenken met de klanten en het continu investeren in research
en development. ‘Hierdoor kan Top Green altijd de gewenste service bieden met de allernieuwste innovaties.’
minerale stikstofcoating. Het werkt als volgt:
elk zaadje krijgt een eigen ‘ontbijtpakketje’ van
stikstof mee, wat een supersnelle groeistart
garandeert. Henk Roelofsen van DLF zegt hierover: ‘Door verschillende graszaadmengsels te
behandelen met de coating ProNitro, groeien
de kiemplantjes, die zich in een kwetsbaar stadium bevinden, snel door. Hierdoor vestigen
zich in de grasmat meer plantjes, die uitgroeien
tot volwassen grassen. Bij ProNitro-gecoat graszaad zien we tot 30 procent meer grasplantjes
ontstaan. Daardoor heb je veel sneller en makkelijker weer een volwaardig, dicht grastapijt,
zodat er minder problemen zijn met onkruiden
en straatgras. De ProNitro-coating, die nu verkrijgbaar is in de twee mengsels Top Balance en
Speelgazon ProNitro, wordt continu doorontwikkeld en verbeterd.’

groensector. Ook zij werken uitsluitend met
de grassen van Top Green. Volgens Harold van
den Boogaard, manager bij All Green Solutions,
is de keus gevallen op Top Green omdat het
wereldwijde bedrijf DLF erachter staat. ‘Het
voordeel van zo’n groot bedrijf is dat de graszaden ieder jaar weer beter worden.’ Volgens
Van den Boogaard was die verbetering de
afgelopen tien à twintig jaar duidelijk zichtbaar.
‘DLF heeft als grote speler de knowhow om
kwalitatief de beste mengsels samen te stellen
met kwaliteitsrassen.’

Verbeteringsslag
All Green Solutions is een samenwerkingsverband van Agro-Dyn Montfort en Limburgs
Landbouw Syndicaat Maastricht. Zij hebben
een adviesfunctie voor gemeenten en de hele

Speelgazon, Museumplein en Maarten van
der Weijden
Een andere Top Green-dealer van het eerste
uur is GMN. Jim Tol van GMN: ‘Top Green is
een topmerk, dat niet op iedere straathoek
verkrijgbaar is. Het is uniek in de markt en wij
onderscheiden ons er graag mee.’ Tol roemt
het merk Top Green voornamelijk vanwege
de voortdurende ontwikkelingen en mooie
innovaties. ‘We hebben nu een aantal jaren
mengsels met tetraploïde soorten (4turf ).

Henk Roelofsen

Harold van den Boogaard

Dit mengsel bevat onder andere het 4turfras
Fabian, waarover ik zelf uitermate enthousiast
ben. Op proefvelden, maar ook in de praktijk,
bewijst het zich goed; het wortelt goed en diep
en daarnaast heeft het een mooie kleur groen.
Een uitstekend ras voor speelgazon.’ Tol roemt
niet alleen de nieuwste innovaties, maar ook
een gouwe oude: RecreaTop, een mengsel dat
al zo’n 25 jaar bestaat en nog steeds een goede
keuze is, zeker in het openbaar groen. Tol: ‘Het
is een mengsel dat zich ruimschoots heeft
bewezen. Het doet het gewoon altijd en kan
tegen een stootje. Niet voor niets gebruikt de
Keukenhof het mengsel dan ook al jarenlang.’
Dit is niet de enige wereldberoemde referentie die het merk heeft. Ook het Amsterdamse
Museumplein is ingeplant met RecreaTop, een
plein dat dagelijks te maken krijgt met hordes
toeristen en waarop vaak grote evenementen
plaatsvinden. ‘Als voor zo’n plein gekozen
wordt voor RecreaTop, weet je dat het goed
is.’ Van den Boogaard valt Tol bij: ‘Maarten van
der Weijden kwam na zijn legendarische elfstedenzwemtocht aan op een met RecreaTop
ingezaaide kade.’

www.dlf.nl
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Limpar blijft doorontwikkelen
Duitse producent van veeg-, verticuteer- en onkruidbestrijdingsmachines verstevigt
marktpositie door slimme innovaties
Van 23 t/m 25 juni vond in het Duitse Eisenach
het tweejaarlijkse Demopark plaats, de grootste Duitse buitenbeurs op het gebied van tuin-,
park- en gemeentelijk groen. De beurs richt
zich op groenonderhoud, tuin- en landschapsinrichting, terrein- en wegenbouw en aanleg en
onderhoud van sportvelden.
Auteur: Jeroen Poldermans
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Zo’n 37.000 bezoekers, verdeeld over drie
dagen, lieten zich inspireren door nieuwe
machines en innovaties in de groensector.
Ook Limpar stelde enkele nieuwe prototypes
tentoon.
Demopark 2019
De Hovenier sprak met een van de bezoekers
van Demopark, Jeroen Knopert, importeur van
diverse merken tuinmachines, parkmachines en
reinigingsmachines. Samen met zijn collega’s
bezocht hij op die snikhete 24 juni de imposante buitenbeurs voor de groene professional.
‘Het centrale thema dit jaar was de hitte’, vertelt
Jeroen lachend. ‘Door de hitte was het rustiger
op de beursvloer dan andere jaren. De meeste
bezoekers stonden met een glas verkoelend
water onder een parasol uit te puffen. Wat dit
jaar – los van de hitte – opviel op innovatief
gebied, waren de radiografisch bestuurbare

maaiers die ook een helling kunnen pakken.
Geen robots, want ze werken niet geheel zelfstandig.’
Limpar-combimachine
Vanuit de wereld van het groenonderhoud
rees steeds vaker de vraag naar een onkruidmachine met meerdere mogelijkheden. Limpar
beantwoordt deze vraag met een op de Limpar
67 gebaseerde combimachine (zie foto), die
zowel kan vegen als onkruid borstelen. Het is
een constructie die vrij eenvoudig omgebouwd
kan worden. De hovenier kan dus met dezelfde
machine onkruid borstelen en later met een
veegborstel eronder de boel wegvegen.
Limpar demonstreerde ook twee nieuwe
onkruidborstelmachines (zie foto); prototypes
weliswaar, die nog verder doorontwikkeld moeten worden. Op basis van de grote machines

4 min. leestijd

ACTUEEL
Limpar onkruidborstelmachine met extra accupak

Handelsonderneming Knopert VOF is importeur van tuinmachines, parkmachines
en reinigingsmachines te Raalte.
Knopert is importeur van:
Limpar: 		uitgebreid programma reinigingsmachines, onkruidbestrijdingsmachines
en tuinmachines
Active:		
uitgebreid programma tuinmachines
Wiper: 		
veelzijdig programma maairobots
PowerWorks:
accumachines, 60 volt en 82 volt
Jonsered: 		
uitgebreid programma tuinmachines
McCulloch:
uitgebreid programma tuinmachines
Flymo: 		
elektrische tuinmachines
Aspen: 		
brandstoffen en olie

Op basis van de grote machines zijn
extra accu´s toegevoegd, waarmee
circa vier uur geborsteld kan worden
zijn extra accu´s toegevoegd, waarmee ongeveer vier uur geborsteld kan worden. Jeroen
Knopert neemt deze innovaties zeker in zijn
assortiment op.
Limpar 67 combimachine

De hovenier kan
met dezelfde
machine onkruid
borstelen en
later met een
veegborstel
eronder de boel
wegvegen

Limpar introduceerde daarnaast een veegmachine met een smalle veegunit en een afneembaar accupak (zie foto), dat op verschillende
machines gemonteerd kan worden. Op de
beurs werd een demonstratie gegeven van zo’n
Limpar-veegmachine, waarbij het accupak werd
ontkoppeld en daarna werd gekoppeld aan een
rupsvoertuig, bijvoorbeeld voor
sneeuwschuiven.
Grote variëteit aan machines
'Als dealer van Limpar hadden we in eerste
instantie alleen veegmachines in ons programma, zowel radiaal, axiaal als aanbouwveegmachines. Inmiddels bevat ons portfolio
ook verticuteermachines, roosterschuiven (voor
hygiëne in de stal, waarmee boeren de mest in
de roosters kunnen schuiven), ruwterreinmaaiers en onkruidbestrijdingsmachines.
Voor onkruidbestrijding leveren we een aantal kleine en grote onkruidborstelmachines,
heetwatermachines en sinds januari ook
onkruidbranders. De machines van Limpar
die wij leveren, zijn achterloopmachines. Vaak

denkt men dat zoveel mogelijk toeren op
de onkruidborstel het beste werkt, maar je
hebt die toeren niet nodig en daardoor slijt
de borstel het snelst. Enkele grote Limparonkruidborstelmachines hebben slechts 300
toeren op de kop, waardoor wegspringen
wordt gereduceerd. Daarbij kun je de lengte
van de borstelharen bijstellen', legt Jeroen uit.
Makkelijk te bedienen en te onderhouden
Bas de Bruyn van De Groenmakers (hoveniers
te Doetinchem) koos voor Limpar vanwege
de prijs-kwaliteitsverhouding: 'Het is een
eenvoudige constructie, dus er kan niet veel
kapotgaan. Wij werken met een aantal jongens
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan gaan
er vaker apparaten stuk, dus is de keuze voor
een eenvoudig te bedienen en te onderhouden Limpar logisch. Er zijn wel andere merken
met dezelfde prestaties, maar die zijn een stuk
duurder.’
Daan Brussaard (Brussaard Hoveniers te OudBeijerland) ging na het verbod op chemische
onkruidbestrijding op zoek naar alternatieven.
Zijn bedrijf koos voor een combinatie van
borstelen en branden en heeft nu twee Limpar
Turbo-onkruidbestrijdingsmachines en een
grotere Taifun voor de grotere oppervlakten.

www.vakbladdehovenier.nl
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EEN INITIATIEF VAN ADVANTA ZADEN EN DCM MESTSTOFFEN

woensdag
25 september a.s.
Te Veenweg Zuid 2 in Eemnes
bij Gramefo Graszoden

PRAKTIJKDAG VOOR DE
GROENPROFESSIONAL
10.000 m2 demoterrein met alles over grond,
gras, voeding en watertechniek
Live demonstraties van de allernieuwste
onderhoudsmachines
Ecosystemen en alternatieve methoden
voor onkruidbestrijding
De levende tuin met de laatste trends in
sierplanten, heesters, hagen en bomen
Biodiversiteitsetalage voor inspiratie
en duurzaam groenbeheer
Onderwerpenbeurs gereedschappen,
tuin- en vijverbenodigdheden,
software en arbeidsbemiddeling

gratis toegang na voorinschrijving op:

www.demodaghoveniers.nl
®

seed solutions
Borne goo.indd 1

25-02-2014 15:52

Wood for generations

ACTUEEL
Een vast onderdeel van Demopark zijn de
gouden en zilveren medailles. Er werden
82 innovatieve producten voorgedragen
en door een jury van deskundigen
beoordeeld. De vakjury van Demopark
2019 heeft tot winnaars van de gouden
medailles gekozen:
Husqvarna robotmaaier 535 AWD
State of the art robotmaaier met vierwielaandrijving voor professioneel gebruik.
De Husqvarna trotseert hellingen tot 70%.
Hij is uitgerust met objectdetectie met
ultrasone technologie en verlaagt zijn snelheid als obstakels gedetecteerd worden.
Het bereik is 3500 m2 en de oplaadtijd is
slechts 20 minuten.
Sauerburger taludtractor Grip 4-70
Voor de landbouwbewerking is deze tractor met hydraulische vierwielbesturing
met drie besturingsvarianten ontworpen.
De Grip 4 -70 beschikt over een krachtige
95 pk-viercilinder-turbomotor. Door de
optimale gewichtsverdeling is de machine
zeer geschikt voor klimmen op hellingen
en rijden op ongelijk terrein.
Stihl kettingzaag MS 500i
De eerste kettingzaag ter wereld met
elektronisch gestuurde injectie (de i in
de naam staat voor injectie) is eveneens
in de prijzen gevallen. Het is een grensverleggende innovatie in de markt van
benzinekettingzagen. De brandstof wordt
sensorisch verdeeld. Met de elektronische
injectie bewijst Stihl geen millimeter voorsprong kwijt te raken bij de ontwikkeling
van benzinemachines, en tegelijk voluit
te gaan bij de ontwikkeling van accuproducten.

Omdat we bij particulieren en
bedrijven met smalle doorgangen
komen, hebben we wendbare en niet
te zware machines nodig
'Er zijn meerdere machines in beeld geweest.
Jeroen Knopert heeft bij ons een demo gegeven, waarop wij besloten voor Limpar te gaan.
Vergeleken met de vroegere machines is
Limpar verder doorontwikkeld en gebruiksvriendelijker. Omdat we bij particulieren en
bedrijven komen met vaak smalle doorgangen,

moesten we machines hebben die wendbaar
zijn en niet te zwaar. Daarnaast kozen we ook
voor de sterke Honda-motor die erop zit.
Die combinatie van factoren gaf uiteindelijk de
doorslag bij de keuze voor Limpar', vertelt Daan
Brussaard.

Meer informatie vindt u op:
www.Limpar.nl
www.knopert.nl
www.demopark.de

Limpar WD70 onkruidborstelmachine

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30303/
limpar-blijft-doorontwikkelen

Syn Trac systeemtrekker ST 400
De ST 400 is een landbouwtrekker met een
zwanenhalsconstructie voor getrokken
werktuigen. Het meest innovatieve aspect
is het automatisch aankoppelen van werktuigen of aanhangers, vanuit de cabine en
binnen een minuut. Inclusief hydrauliek,
lucht, aftakas en elektrische aansluitingen.
Het is een alleskunner, die behalve voor
agri bijvoorbeeld ook ingezet kan worden
als sneeuwruimer.
Limpar WD70 accupak

www.vakbladdehovenier.nl
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ACTUEEL
Parrotia heeft een goede naam als toekomstboom. De boom is nagenoeg vrij van ziekten en
plagen, verdraagt warmte en droogte en heeft
daarbij ook nog eens een opvallende sierwaarde. Met behoud van de eerste eigenschappen is
de sierwaarde van Persian Spire nog groter dan
bij andere cultivars.

Parrotia persica
Persian Spire
(‘JLPN01’)

Familie
Parrotia behoort tot de Hamamelidaceae, de
toverhazelaarfamilie. Verschillende geslachten
uit deze familie zijn bekende en belangrijke
tuinplanten, die op gemiddelde tot grote
schaal worden gekweekt: Corylopsis, Fothergilla,
Loropetalum en natuurlijk Hamamelis, om er
enkele te noemen. Het geslacht Parrotia is
klein; het bestaat uit slechts twee soorten: de
bekende P. Persica en de onbekende en sporadisch gekweekte P. Subaequalis. Deze Chinese
soort verschilt slechts in detail van P. Persica.
In ieder geeft ook P. Subaequalis de mooie
herfstkleuren die we van P. Persica kennen. Ook
de winterhardheid van P. Subaequalis lijkt geen
probleem te zijn.

Verschillende
geslachten uit
deze familie zijn
bekende en
belangrijke tuinplanten, die op
gemiddelde tot
grote schaal
worden gekweekt
www.vakbladdehovenier.nl
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BioTrim

Biologisch afbreekbaar maaidraad

Duurzaam landschapsonderhoud
zonder concessies in kwaliteit of prijs
- Snijprestatie gelijk aan normaal maaidraad
- Ontbindt niet tijdens de opslag
- Binnen 5 tot 10 jaar volledig afgebroken t.o.v. 600 jaar
voor normaal maaidraad

Woudhuizermark 79 Apeldoorn 0575 59 99 99 info@stiermandeleeuw.nl www.stiermandeleeuw.nl

2 min. leestijd

ACTUEEL
De andere soort, P. Persica, is veel bekender.
Deze kleine boom komt voor in het noorden
van Iran, wat de goede warmte- en droogtetolerantie verklaart. Daarbij is P. Persica prima
winterhard en zullen de Nederlandse winters
moeiteloos worden doorstaan. Ook is P. Persica
nagenoeg vrij van ziekten en plagen.
Parrotia persica
Het is een bladverliezende boom, gewoonlijk
met een vrij korte stam. Na enkele jaren begint
de bast in plaatjes af te bladderen, waardoor
verschillende kleuren grijsbruin tot kaneelbruin
en paarsbruin te zien zijn. De bladeren zijn

omgekeerd eirond en glanzend donkergroen,
vaak iets purper gerand aan jonge twijgen. De
herfstkleuren van P. Persica zijn fenomenaal: de
bladeren kleuren gedurende meerdere weken
van geel via oranje naar dieprood tot purperrood. Eind februari of begin maart openen de
kleine bloemen. Deze hebben geen kroonblaadjes en bestaan feitelijk uit bundeltjes rode
meeldraden met gele helmhokjes. Vooral als
een boom rijk bloeit, is dit opvallend.
De Nederlandse naam van Parrotia is ijzerhout.
Deze verwijst naar het feit dat het hout van
deze boom bijzonder hard is. Er zijn verschillende cultivars bekend, waarvan ‘Vanessa’ de

oudste en bekendste is. Deze boom groeit slanker op dan de soort. Het is zeker geen zuilvormige boom, alleen een iets smallere P. Persica.
Een andere goede, vrij nieuwe cultivar is ‘Bella’.
Ook deze boom groeit vrij slank op, maar de
purperen tinten in het jonge loof zijn veel
sterker aanwezig en blijven het gehele seizoen
zichtbaar. De kleuren gaan moeiteloos over in
de herfstkleuren, die zo mogelijk nog spectaculairder zijn dan bij de soort. Ook bij ‘Feliciê’ is
het zomerblad steeds purperrood getint, maar
deze blijft als boom meer struikvormig dan
‘Bella’. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft
‘Pendula’ afhangende takken.

De Nederlandse
naam van Parrotia
is ijzerhout

www.vakbladdehovenier.nl
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LandscaperPro New Grass
uitermate geschikt voor doorzaaien en bij renovaties

LandscaperPro Full Season
met één strooibeurt een groeiseizoen lang voeding

LandscaperPro Pre-Winter
de laatste bemesting vóór de winter

UITGEREKEND DE BESTE KEUZE
Vergelijk voedingsinput en kosten per 100 m2
35
30

■ Landscaper Pro Full Season
27-5-5+2MgO, 8-9 M, één keer strooien

25
20

■ Landscaper Pro All Round
24-5-8+2MgO, 4-5M, twee keer strooien

15
10

■ Alternatieve meststof
9-3-6+3MgO, 3M, twee keer strooien

5
0
Hoeveelheid in kg

Gemiddelde aankoopprijs in euro

Ook geinteresseerd? Ga naar www.landscaperpro.nl

Part of

ACTUEEL
Persian Spire (‘JLPN01’)
De jongste introductie is Persian Spire
(‘JLPN01’). Deze boom, die in de Verenigde
Staten is ontwikkeld, groeit uit tot een kleine,
zuilvormige boom. Het jonge loof is rood tot
purper. ’s Zomers zijn de bladeren groen tot
groengeel, maar steeds zijn de brede rode en
purperen randen zichtbaar. In de herfst kleurt
het blad opnieuw oranjerood tot diep purperrood. De bladeren zijn ongeveer een kwart
kleiner dan bij de soort, wat op zich logisch is;
Persian Spire groeit immers ook langzamer.
Vanwege het kleurige blad en de compacte
zuilvormige groeiwijze kan Persian Spire prima
in kleine tuinen worden toegepast. Dat sluit
uiteraard het gebruik in grote(re) tuinen niet
uit, waar de plant ook goed in (kleine) groepen
gebruikt kan worden. Het is zelfs mogelijk om
Persian Spire in een grote pot op terras of balkon te zetten. En dan is er nog een toepassing
waar niet vaak aan wordt gedacht: probeer
Persian Spire eens als haag.

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/
30308/parrotia-persica-persianspire-jlpn01

Er is nog een
toepassing waar
niet vaak aan
wordt gedacht:
probeer Persian
Spire eens
als haag

www.vakbladdehovenier.nl
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Helicon-student Roeland Hoogzaad + Jim van de Kerkhof, docent Helicon
Eindhoven

‘Er is geen mooier vak dan het
brede hoveniersvak’
Helicon-hoveniersstudenten hebben examens afgerond

Er heerst een tekort aan personeel bij hoveniersbedrijven. Docenten en medewerkers van
Helicon Opleidingen zetten zich volle bak in
om jonge mensen te enthousiasmeren voor het
groenvak. Dit voorjaar is er weer een lichting
van 23 ambitieuze jonge honden uit de Heliconschoolbank in Eindhoven gerold. Zij staan te
springen om hun vak in praktijk te brengen, vol
zelfvertrouwen door de gedegen opleidingsbasis en het behaalde diploma.

Auteur: Santi Raats
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De studenten van de tweejarige opleiding tot
medewerker hovenier hebben het examen van
schooljaar 2017-2018 afgelegd. Het gaat zowel
om bol (beroepsopleidende leerweg: vier dagen
school, één dag stage) als bbl (beroepsbegeleidende leerweg: vier dagen werk, één dag
school).
Docent Jim van de Kerkhof is trots: ‘Alle studenten hebben tijdens hun opleiding avo-vakken
(algemeen vormend onderwijs) en groenvakken
gevolgd, zowel met betrekking tot aanleg als
onderhoud van tuinen. Het examen is deels theoretisch, namelijk voor de aov-vakken. In samenwerking met niveau 3-studenten van Helicon
Boxtel doen de studenten een aanlegproef. De
studenten uit Boxtel hebben op 16 april een tuin
ontworpen en deze vervolgens samen met onze
niveau 2-studenten aangelegd. Daarna volgde
een onderhoudsproef. De praktijkexamens worden afgenomen in de tuin van een ggz-instelling

door een examinator en een gecommitteerde uit
de praktijk; dat kan iemand van een gemeente
zijn of van een hoveniersbedrijf. Dit jaar was de
onderhoudsproef van 21 tot en met 23 mei. De
gecommitteerde was een gemeentelijk medewerker van de groenafdeling.’
Vlotte babbel en goed kennisniveau
Bol-student Roeland Hoogzaad staat het vakblad medio juni te woord tijdens een hoosbui.
Hij moet zijn werkzaamheden – een tuin aanleggen bij kennissen – even staken en staat
te schuilen. Hij heeft zojuist enkele meters
bestraat en beplant.
Hoogzaad is met vlag en wimpel geslaagd voor
zijn hoveniersexamen op Helicon Eindhoven.
‘Voor de vakken Nederlands en Engels hadden we een mondeling examen, een schrijfopdracht, lezen en grammatica. Voor rekenen
kregen we een toets. Alle onderdelen gingen

4 min. leestijd

ACTUEEL
03 Jim van der Kerkhof Helicon Eindhoven

Roeland Hoogzaad in actie

docent hoveniersopleiding

'De opleiding laat
zien dat het vak
niet altijd zwaar
of vies is; het is
heel breed'

me goed af. Daarna volgde een proeve van
bekwaamheid in aanleg. Ik heb twee dagen
lang bij Helicon Boxtel een tuin aangelegd,
met twee medestudenten uit Eindhoven en
drie uit Boxtel. Het was mijn taak om met een
medestudent een schutting van 3 meter in
elkaar te zetten en daarvoor palen te zetten,
de bedding van geel zand waterpas te leggen
met een stalen lat, en op de hoogte waarop
de bestrating moest komen bandjes af te stellen en de bestrating te leggen. Daarna heb ik
beplant. Voor deze proeve van bekwaamheid
kon je onvoldoende, voldoende en goed scoren. Ook gaven de examinatoren persoonlijke
feedback aan iedereen. Bij mij was dat dat ik
een vlotte babbel had en goed kon uitleggen
hoe ik te werk zou gaan. Mijn kennisniveau
bleek goed te zijn en mijn manier van werken
en samenwerken vonden ze ook in orde. Ik heb
een “goed” gehaald op dit aanlegonderdeel.’
Twee weken later volgde opnieuw een proeve

van bekwaamheid, deze keer in onderhoud, bij
ggz-instelling De Grote Beek in Eindhoven. ‘Ik
moest daar met vijf medestudenten onkruid
plukken, snoeien, kanten snijden, oude planten
verwijderen, nieuwe erin zetten en waar nodig
bemesten. Dit verliep ook probleemloos’, vertelt
Hoogzaad.
Basis voor boomverzorging
Voor Hoogzaad is de opleiding een opmaat
naar de opleiding boomverzorging. ‘Ik wil graag
boomverzorger worden. Het hoveniersdiploma
is een uitstekende basis hiervoor. Ik ben al aangenomen voor de opleiding boomverzorging
niveau 3 bij Helicon Eindhoven. Daar ben ik
heel blij mee; ik heb er veel zin in. Ik wil na de
boomverzorgingsopleiding zoveel mogelijk certificaten halen en als boomverzorger aan de slag.
Mocht ik bij een bedrijf terechtkomen waar ik
het hoveniersvak met boomverzorging kan combineren, dan zou dat helemaal te gek zijn.’

www.vakbladdehovenier.nl
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“De Grasshopper 430D is een professionele zitmaaier die gemakkelijk
in gebruik is en flexibel ingezet kan worden.” Groenbedrijf Noord-Limburgs Groen
Ideale maaier voor professioneel gebruik door de krachtige dieselmotor, comfortabele Grammer®
zitting, hydraulische maaihoogteverstelling en lage onderhoudskosten. Het achterlossend maaidek
is uniek door het vierde mes dat zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van het gras, net zoals bij
mulching, en dat tegelijk ook de mogelijkheid geeft om langer gras te maaien.

Lozeman is importeur van de Grasshopper grasmaaiers.
Neem contact met ons op voor een dealer bij u in de buurt.

www.lozeman-import.com | +31(0)481371423

| Multi-Twister
DE B AND HO O I ER VA N D E 2 1 E EEU W

✔ Veiliger werken
✔ Hogere verwerkingssnelheid
✔ Zowel links als rechts afvoerend
✔ Uniek opname systeem t.b.v transport van gewas
✔ Beschadigt de ondergrond niet
✔ Toepasbaar op talud en vlakke ondergronden
info@vdkgroentechniek.nl

T. 0031-(0)187490533

www.vdkgroentechniek.nl

ACTUEEL
Helicon-student Camilo Hoevenaars

Hoevenaars:
'Om de zoveel tijd
leg je op school een
toets af. Pas als je
die toetsen gehaald
hebt, mag je examen
doen. Hierdoor word
je klaargestoomd voor
het examen. Je weet
dus al ver van tevoren
of je er goed voor
staat of nog ergens
extra aan moet
trekken'

Breed vak
Bbl-student Camilo Hoevenaars is in de vakanties en in de avonduren al werkzaam bij zijn
stagebedrijf Tuinteam in en rond Eindhoven.
Ook hij is geslaagd, met uitstekende cijfers en
beoordelingen, zowel voor de theorie als de
praktijk. ‘Een pluspunt van de opleiding vind ik
dat je echt met het vak bezig bent. Bovendien
laat de opleiding jonge mensen goed zien dat
het hoveniersvak niet altijd zwaar of vies is. De
jeugd wil tegenwoordig niet met de handen
werken. Maar het hoveniersvak is heel breed:
je gaat naar klanten, je moet zaken regelen,
inkopen, berekenen. En je doet erg veel plantenkennis op. In de praktijk leer je ook de
fijne kneepjes; dat vind ik het mooie aan de
bbl-opleiding. Het is een prachtig vak. Om de
zoveel tijd leg je op school een toets af. Pas als
je die toetsen gehaald hebt, mag je examen
doen. Hierdoor word je klaargestoomd voor
het examen. Je weet dus al ver van tevoren of

‘Het zou te gek zijn als ik later
het hoveniersvak met boomverzorging kan combineren’
je er goed voor staat of dat je nog ergens extra
aan moet trekken.’
Eigen bedrijf
Hoevenaars gaat zich verder verdiepen in
het hoveniersvak. Hij is aangenomen voor de
driejarige niveau 3-opleiding tot vakbekwaam
hovenier in Boxtel. Resoluut verklaart hij: ‘Ik
wil een eigen bedrijf beginnen. Eerst diploma’s
halen, daarna veel werkervaring opdoen en
over tien jaar zie ik mezelf met drie tot vier man
personeel.’

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30294/er-isgeen-mooier-vak-dan-het-brede-hoveniersvak
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De juiste partner
in het voorkomen
van onkruid

Jack Weijers - Normeco
Bent u ook benieuwd naar onze
producten en/of de mogelijkheden van samenwerken? Neem dan
contact op. Ik nodig u graag uit
voor het maken van een afspraak.
Normeco BV
+31 (0)6 45 60 56 29
info@ normeco.nl

Over de prettige samenwerking tussen een groothandel in
tuinbestrating en een leverancier van onkruidvrije voegen
Van der Donk Transport B.V. en Normeco bedienen samen hoveniers, particulieren en organisaties
Van der Donk Transport B.V. uit Vinkel levert alles voor de tuin op het gebied van bestrating. Het bedrijf vindt zijn oorsprong in de transportsector, maar richt zich vandaag de dag op het leveren van bestrating, natuursteen, (sier)grind en zand. Van der Donk is een echt
familiebedrijf. Ze bestaan al meer dan 50 jaar. Mede-eigenaar Lars van der Donk is de derde generatie binnen het bedrijf. Hij vertelt
over de producten die ze leveren aan hoveniers, particulieren en organisaties. Ook de jarenlange samenwerking met Jack Weijers van
Normeco wordt besproken. Een samenwerking die gebaseerd is op een wederzijdse focus op het bieden van excellente service.
We vragen Lars waarvoor klanten terugkomen bij hun bedrijf. Lars
vertelt: ‘Klanten komen bij ons terug voor enerzijds het grote assortiment dat we voeren en anderzijds de vergaande service die we
bieden. We hebben een behoorlijk aantal hoveniers die vaste klant
bij ons zijn. Ze komen bij ons, omdat ze kunnen rekenen op extra
ondersteuning en informatie over de producten die ze kopen.
Ook weten ze dat bij ons afspraken altijd nagekomen worden.
We hebben daarnaast eigen transportmiddelen, waarmee we op
afspraak komen leveren.
Bij Van der Donk verkopen ze dus alles voor de tuin op het gebied van
bestrating en ondergrond. De aanleg en het onderhoud besteden ze
uit aan vaste partners. Lars licht toe: ‘We zien de hoveniers waar we
mee samenwerken echt als onze partners. Dus doen we er alles aan
om ze te voorzien van goed advies. Om lang plezier te hebben van
een tuin en de bestrating is een goede verwerking essentieel. Dus
nemen we de tijd om mensen hierover te informeren en begeleiden
we ze waar gewenst. We werken veel met de voegmiddelen van
Normeco. Vooral de Aqua XP en Aqua XP Fijn zijn erg populair.
We verkopen deze voegmiddelen veel, omdat ze zeer eenvoudig

zijn te verwerken en een kwaliteitsvoeg opleveren. De voegmiddelen
van Normeco voorkomen onkruid en zijn geschikt voor alle soorten
bestrating.’ Als we Lars vragen waarom hij al zolang samenwerkt
met Normeco hoeft hij niet lang na te denken: ‘We kiezen voor
Normeco, omdat Jack altijd paraat staat als het nodig is. Hij komt zijn
afspraken na, dus we kunnen vertrouwen op service en kwaliteit.
Natuurlijk kan hij snel leveren uit voorraad, maar dat kan op andere
plekken ook wel. Jack onderscheidt zich door zijn service, net als wij.
Zo heeft Jack bij ons een demonstratie en instructie gegeven aan
onze groep vaste hoveniers. Zij zijn helemaal tevreden over de
producten van Normeco. Als zij blij zijn, zijn wij het ook.’

De trends voor de toekomst
Als laatste vragen we Lars naar de trends van deze tijd. Lars
antwoordt: ‘De keramische tegel blijft onverminderd populair.
Mensen kiezen voor deze tegel, omdat hij makkelijk te onderhouden is, omdat groene aanslag nauwelijks hecht. Door de tegels
vervolgens te voegen met een voeg van Normeco hebben mensen
helemaal geen omkijken meer qua onderhoud. Dat is wat mensen
willen.’

www.normeco.nl
Normeco BV • +31 (0)6 45 60 56 29 • info@normeco.nl

‘Wat hoveniers hier zien,
kan ik in drie weken
niet uitleggen'
Tiende editie Nationale Demodag Hoveniers op 25 september in Eemnes
Na negen edities staat de Nationale Demodag Hoveniers er goed voor. Door nieuwe
programma-elementen en een sterk vergroot
deelnemersveld is het aantal bezoekers vorig
jaar verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor. Maar de organiserende partijen, Advanta
zaden en DCM meststoffen, zijn niet uit op nog
meer groei het persoonlijke contact en het
‘beleven’ van producten en machines staan nog
altijd voorop. Dit jaar vindt het allemaal plaats
bij Gramefo graszoden in Eemnes. Wat heeft de
organisatie in petto?

Auteur: Linde Kruese
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Tevreden kijkt de organisatie van de Nationale
Demodag Hoveniers terug op de editie van
2018. De demodag in Biezenmortel ontving
1037 bezoekers. De nieuwe opzet met meer
exposanten en meer uiteenlopende onderwerpen heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
René de Munnik van Advanta: ‘Er zullen dit
jaar 15 nieuwe exposanten te zien zijn op de
Nationale Demodag Hoveniers, waaronder
Husqvarna, Buiter Beton, Rootbarrier, Jub
Holland, Bera, Ecolan, Felix Clercx, Romfix,
In-lite, Roopack, boomkwekerij Rendering
en Lageschaar Vaste Planten. Dat is dus een
behoorlijk aantal nieuwe spelers. In totaal zijn
er nu 39 bedrijven betrokken bij de demodag.
Daarvan staan 14 exposanten op het demoveld,
4 bedrijven staan op het erf van Gramefo en
21 bedrijven op de onderwerpenmarkt. Als je
kijkt naar de bezoekerssamenstelling, dan is dat
een mooie afspiegeling van de groensector:
zo’n 600 hoveniers en groenbeheerders, 150
tot 300 groenstudenten en 50 tot 100 overige

bezoekers; denk aan adviesbureaus en uitvoerders. Het doel is om dit jaar weer rond de 1000
bezoekers uit te komen.’
Nieuw dit jaar: het kenniscafé
Dit jaar wordt er een paviljoen neergezet op
het terrein van Gramefo. Daar zal de onderwerpenmarkt plaatsvinden. Bezoekers kunnen er
kennis opdoen over uiteenlopende onderwerpen. De Munnik: ‘Zo’n beetje alles komt voorbij.
Er komt een groenhoek met bomen, bloembollen, vaste planten, heggen en heesters. Verder
zijn er materialen en gereedschappen, vijverbenodigdheden, buitenverlichting, PBM/beroepskleding, software en arbeidsbemiddeling. Je
vindt er ook talloze duurzame oplossingen,
bijvoorbeeld tegen wortelopdruk en onkruid,
maar ook voor biologische plaagbeheersing.
Buiten op het demoveld worden elementaire
onderwerpen als bodem, voeding, gras, watertechniek en alternatieve onkruidbestrijding
aangesneden. Daarbij worden op het demoveld

4 min. leestijd

ACTUEEL
De Nationale Demodag Hoveniers
wordt op woensdag 25 september
a.s. gehouden in Eemnes (Utrecht).
De toegang is gratis na voorinschrijving
op www.demodaghoveniers.nl. Er is een
doorlopend programma van 09.00 tot
17.00 uur.

‘Nieuw zijn de
workshops over
onderwerpen die
relevant zijn voor
de hovenier’

natuurlijk de allernieuwste onderhoudsmachines gedemonstreerd.’ Een nieuw element dit
jaar is het kenniscafé. ‘Op de demodag worden
vijf à zes workshops gegeven over onderwerpen die relevant zijn voor de hovenier. Zo kunnen mensen zelf bepalen welk onderwerp ze
interessant vinden en die workshop bijwonen.’
Veel aandacht voor droogte
Wie de workshops gaan geven en welke onderwerpen precies behandeld worden, is nog
in beraad. Maar Peter Laan van DCM heeft al
wel een suggestie. ‘Duurzaam en biologisch
bemesten is een hot item op dit moment. DCM
sluit daarop aan met honderd procent organische meststoffen. Tijdens een workshop zou
besproken kunnen worden waarom volledig
organische meststoffen een goed idee zijn.’ Een
ander onderwerp is bijvoorbeeld hoe je kunt
zorgen voor een betere aanslag van de beplanting. Laan: ‘Dat is ook een belangrijke, want
daarmee verlaag je de kosten. Daarin is iedere
hovenier wel geïnteresseerd. Het sluit ook aan
op de demovelden van DCM; daar hebben we
verschillende aanplantstrategieën toegepast.’
Job Steunenberg van Advanta ziet wel wat in
een workshop over anticiperen op de klimaatverandering. ‘Wat kan ik bijvoorbeeld doen
in borders met veldbloemenmengsels tussen
vaste planten? Als je de goede plantensoorten
in de tuin hebt staan, heb je ook niet zoveel last
van droogte. Daar is veel over te vertellen; dat
zijn noviteiten in de markt waar veel aandacht
naar uitgaat. Ook het juiste gazononderhoud is
belangrijk. Door op tijd te verticuteren, niet één
keer per jaar maar twee keer, houd je een goed
grasbestand in de tuin.’

Demovelden
Net als voorgaande jaren hebben DCM en
Advanta weer de nodige demovelden aangelegd. Hans Vervaart van Advanta: ‘Begin mei
hebben we een aantal voorbeeldgazons ingezaaid met een drietal grasmengsels waarop
de eerste bemesting is gezet. We hebben ook
een biodiversiteitsetalage liggen van twaalf
eenjarige en meerjarige mengsels. Met de bloemenmengsels willen we enerzijds laten zien
hoe kleurrijk veldbloemenvegetaties zijn, en
anderzijds wat er mogelijk is in het kader van
biodiversiteit. Zo zitten er speciale mengsels
bij van waardplanten en drachtplanten die
zijn geselecteerd op nectarproductie, voor het
stimuleren van de bijenstand.’ DCM vergelijkt
verschillende strategieën van bemesting met
elkaar. Laan: ‘We vergelijken de DCM-manier
met twee andere strategieën die veel gebruikt
worden: helemaal organisch en deels mineraal.
De verschillende resultaten laten we op het
demoveld naar voren komen, zodat hoveniers
zien hoe de aanslag van beplanting verschilt
per toegepaste strategie. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat hoveniers de juiste strategie kiezen.’
Strategisch gekozen locatie
De keuze voor de locatie van het evenement
bij Gramefo graszoden in het centraal gelegen
Eemnes is niet toevallig. Elk jaar wisselt de
locatie tussen het zuiden en het midden van
het land, om hoveniers die in het noorden zitten ook in de gelegenheid te stellen om langs
te komen. ‘Onze ervaring leert dat de meeste
bezoekers afkomstig zijn uit de provincie
waar het evenement wordt gehouden en uit
direct omliggende provincies’, legt De Munnik
uit. Qua locatie ligt Gramefo perfect, volgens
Steunenberg: ‘Het is vanuit alle hoeken goed te
bereiken en er is voldoende ruimte om te parkeren. We zochten een gastheer die alles kan
faciliteren en die enthousiast is. Die hebben we
gevonden in Marc en Frank Fokker.’ Gramefo is
vooral zo enthousiast omdat ze het leuk vinden
om nieuwe contacten op te doen met vakmensen uit verschillende disciplines. Marc Fokker:
‘Daar leer ik zelf ook veel van. Ik heb natuurlijk
veel hoveniers als klant die met vragen bij mij
komen. Ik kan betere antwoorden geven met
de kennis die ik opdoe tijdens de demodag.
Soms staan hoveniers naast een klant en dan
bellen ze mij om bevestiging te vragen. Wat zij
hier zien, kan ik in drie weken nog niet uitleggen. Maar het belangrijkste is dat ik het ook
gewoon leuk vind om hieraan mee te werken.’

Het demoveld van DCM op het terrein van Gramefo
www.vakbladdehovenier.nl
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De groene draad voor een top tuin!
De voordelen van 100% organisch bemesten:
•
•
•
•

info@ecostyle-professional.nl

Werkt al vanaf 5° Celcius
Verhoogt de weerstand tegen ziekten en plagen
Verbeterd de bodemstructuur
Bevordert het bodemleven

www.ecostyle.nl/groensector

T. 0516-760780

3 NIEUWE RADIOGRAFISCHE WERKTUIGDRAGERS

COMING SOON

+31 (0)345 585050
www.wimvanbreda.nl

mechanisatie in weg-, berm- en slootonderhoud

Oudenhof 14
4191NW Geldermalsen

De organisatie. V.l.n.r.: René de Munnik, Hans Vervaart, Marc Fokker,
Job Steunenberg en Peter Laan

Eigen identiteit
De editie van 2018 was succesvol, met een verdubbeling van het bezoekersaantal. Wat is de
ambitie van de heren voor de komende editie?
Nog meer bezoekers trekken is geen doel op
zich, legt De Munnik uit. ‘We steken liever in
op een hooggekwalificeerd publiek en hebben
uiteraard te maken met de terreincapaciteit van
Gramefo, dat ongeveer een hectare beslaat.
Los daarvan vinden we het belangrijk om ons
te onderscheiden door juist de praktijk te laten
zien. We willen geen statische beurs worden,
maar een dynamisch evenement zijn waar
machines draaien en de ruimte krijgen. En het
een-op-eencontact met specialisten mag niet
verloren gaan. Het mooie is dat hoveniers bij

ons dagelijkse praktijksituaties kunnen voorleggen en een oplossing krijgen waar ze direct
mee aan de slag kunnen.’ Steunenberg vult aan:
‘Blijkbaar voorzien we daarmee in een behoefte.’
Kwaliteit gaat dus boven kwantiteit, en dat is
helemaal niet zo gek voor een demodag waar
de beleving van de hovenier vooropstaat.

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/
article/30307/wat-hoveniers-hier-zien-kan-ik-indrie-weken-niet-uitleggen

'Er zijn dit jaar
vijftien nieuwe
exposanten te
zien op de
Nationale Demodag Hoveniers'
De biodiversiteitsetalage van Advanta tijdens de editie van 2018
www.vakbladdehovenier.nl
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MEESTERS
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Meesters in de Tuin event
17 oktober 2019, Inspyrium, Cuijk
Meesters in de Tuin is een event van Meesters voor Meesters… in de tuin.
Hoveniers, tuinontwerpers, tuinarchitecten, zwembadbouwers en hun
toeleveranciers ontmoeten elkaar zowel in formele sfeer gericht op
innovatie en inspiratie als in informele sfeer onder het genot van een
hapje, drankje en muziek. Een dagvullend programma met inspiratie,
kennissessies en netwerken.
www.meestersindetuin.nl

COLUMN

Terwijl de meeste goederen
hun waarde snel verliezen,
stijgt de waarde van groen
met de dag

Onbekend maakt onbemind
Iedereen kent de werken van belangrijke en
grote architecten, voetballers, modeontwerpers
etc. Men volgt de laatste ontwikkelingen van de
producten en diensten van auto-, kleding- en
elektronicamerken en kent alle eigenschappen
van de producten die aangeschaft worden.
Men is op de hoogte van de prijs, de mogelijkheden en de materialen die gebruikt zijn voor
het product, wat de laatste mode is en of die
wel bij zijn levensstijl aansluit. Voor producten
en diensten van grote namen en merken wordt
goed geld betaald, om maar mee te doen aan
de nieuwste trends.
Helaas zijn maar weinig mensen op de hoogte
van de waarde van het groen in hun leefomgeving. Vraag maar eens aan uw klanten of ze de
namen en de kenmerken van het groen om hen
heen kennen. Weten ze wat voor bomen in hun
straat staan, of wat de naam is van die mooie
bloeiende struik waar ze dagelijks langs rijden,
of welke waarden dit groen vertegenwoordigt?
Deze groene waarden, zoals het leveren van
zuurstof, schone lucht, vruchten, biodiversiteit
en verkoeling, zijn onderdeel van ons dagelijks
leven. Terwijl de meeste goederen hun waarde
snel verliezen, stijgt de waarde van groen met
de dag.

voren komen, levende organismen die ervoor
zorgen dat de lucht gezuiverd wordt, een
bepaalde sfeer en uitstraling aan de buitenruimte geven, zorgen voor aankleding en voor
een groot deel bijdragen aan het gevoel bij een
plek.
Vaak is de klant zich niet bewust van de
meerwaarde van groen voor het individu, de
samenleving en de toekomst. Daar ligt een
belangrijke rol voor de overheid, samen met
de hovenier. De hovenier is dé ambassadeur
voor de leefomgeving, als plantenkenner en als
expert op het gebied van klimaatadaptatie, die
met enthousiasme vertelt over al deze waarden
van groen. Zo groeit de interesse bij de klanten en willen ze hopelijk net zoveel te weten
komen over groen als over de nieuwste versie

van de iPhone. Misschien staan ze nog eens in
de rij voor een Tilia europea XL, bouwjaar 1921,
ontwerper Dieu!
Nico Wissing
PS: Van Hall Larenstein en NL Greenlabel organiseren samen de cursus ‘Ambassadeur leefbare
stad’. De nieuwe ronde start op 11 september a.s.

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30290/
onbekend-maakt-onbemind

Vaak is de klant zich niet bewust
van de meerwaarde van groen voor
het individu, de samenleving en
de toekomst.

Als we deze unieke levende organismen beter
bekijken, bestuderen en waarderen, zien we
een schat aan prachtige eigenschappen naar

www.vakbladdehovenier.nl
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Verantwoordelijkheid
voor grondwater ligt ook
bij hovenier
‘Het is not done om bij wateroverlast overtollig regenwater naar de buren te laten
stromen’
Er is al veel geschreven en gezegd over de verstening van de tuin, over de tanende aandacht voor groen en biodiversiteit, over wateroverlast en
droogte. Maar André Pes voelt zich nog vaak een roepende in de woestijn. ‘Of ik nu voor vijfhonderd hoveniers sta of tegenover een enkele, mijn verhaal wordt aangehoord en vervolgens gaat men over tot de orde van de dag. Maar waterbeheer in de tuin ís de orde van je dag. Dat bewustzijn is er nog
onvoldoende.’

Auteur: Heidi Peters

82

4/2019

4 min. leestijd

ACTUEEL
RainBloxx is een product van ACO BV in
Doetinchem. ACO is inmiddels een wereldwijd familiebedrijf met meer dan vijfduizend medewerkers en houdt zich bezig
met de behandeling van water. Het bedrijf
heeft zich het filteren, schoonmaken en
managen van schoonmaakwater en regenwater als opdracht gesteld. Dat doet het
voor de industrie, maar ook voor vliegvelden, tuinen en parkeerterreinen.
Als het gaat om tuinen, stelt ACO zich de
vraag: hoe houden wij het water in de tuin
vast?
André Pes is salesmanager bij ACO.

1. Het plaatsen van RainBloxx zorgt voor infiltratie in de

Hoewel we het – dacht ik – zouden hebben
over RainBloxx, een oplossing met capillaire
werking voor wateroverlast en droogte in de
tuin, kroop André Pes gedurende het hele
gesprek terug op zijn stokpaardje: ‘Hoveniers
moeten verantwoordelijkheid nemen. Zij hebben een belangrijke rol en die moeten ze ook
pakken.’

buurt van boomwortels.

'Ik moet bewustwording verkopen'

RainBloxx
Toch eerst maar even over de ACO RainBloxx:
hoe gaan die de hovenier en tuineigenaar
helpen? André legt het uit: ‘Als hovenier heb je
de plicht om na te denken over de waterhuishouding in de tuin. De hovenier deed of doet
de infiltratie in een tuin met een grindkoffer.
Dit was dé manier om met overtollig water om
te gaan. Heel efficiënt is deze methode echter
niet. Daarna kwamen er infiltratiekratten. Met
een zekere lengte- en breedtefactor was dit een
stuk efficiënter. Er kan namelijk veel water in.

Het nadeel is dat boven zo’n krat niets groeit.
De wortels van de planten erboven kunnen
geen kant op en komen droog te staan. Dus
worden infiltratiekratten onder de oprit of het
terras geplaatst.’
‘Eigenlijk was er behoefte aan een betere
infiltratieoplossing die langduriger, efficiënter
en effectiever in de tuin infiltreert. RainBloxx
is zo’n product. Met een breedte van 15 of 20
centimeter hebben plantenwortels er geen last
van en 95 procent bestaat uit open ruimte voor
wateropslag. RainBloxx hebben een capillaire
werking. Het water zakt er niet uit, maar wordt
er vertraagd uit opgenomen door de grond
eromheen. Zandgrond doet dat sneller dan
kleigrond. Hierdoor kun je sturen waar je water
in je tuin wilt opslaan.’
‘Nu we er toch zijn …’
André heeft een uitgesproken mening over

'Probeer niet
alleen de goedkoopste hovenier
te zijn, maar laat
je meerwaarde
zien'
2. Opvang van regenwater onder het terras
www.vakbladdehovenier.nl
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Welkom in
de wereld
van stihl
connected!

—

DIGITAAL BEHEER VAN MACHINES
EN WERKOPDRACHTEN
De Smart Connector op de machine registreert de
bedrijfsuren en verzendt die naar de STIHL Cloud
via uw smartphone of tablet. Ook de geolocatie
kan worden overgedragen. Het STIHL connect pro
portaal geeft een gedetailleerd online overzicht
van de status van uw machines en werkopdrachten.
Zo kan u werkprocessen optimaliseren, onderhoud
inplannen, en uitvaltijden minimaliseren. Kortom, een
must voor elke tuinprofessional.

TEST STIHL CONNECTED BIJ UW STIHL
DEALER, OF KIJK VOOR MEER INFO OP
CONNECT.STIHL.COM.

ACTUEEL
die zoemt van de bijen en de hommels, daar
wordt niet over gepraat. De meeste mensen zijn
geïndoctrineerd, willen wat de buren hebben of
wat ze op tv hebben gezien. Meubels, keukens,
barbecues. En overkappingen, die zijn momenteel ook in zwang.’

4. De RainBloxx zijn er in verschillende afmetingen.

‘Bij veel regen komt er veel water van het
dak. Ook hiervan denk ik dan: zorg dat je het
opvangt. Water van het dak gaat vaak naar het
riool. Dat is zo zonde. Leid het met een gootje
en laat het vervolgens opnemen door een infiltratiesysteem onder je terras, bij de wortels van
je boom of waar het maar gewenst is.’ (foto 4)

'De verantwoordelijkheid voor
het grondwaterpeil ligt ook op jouw
schouders'
tuinen, water, milieu en de rol van de hovenier:
‘Kijk, als je als hovenier wordt ingehuurd, dan
kom je bij mensen of bedrijven over de vloer die
de tuin gemiddeld net wat belangrijker vinden
dan mensen die dit niet doen. Je komt daar als
specialist, niet alleen als schuttingzetter of stratenmaker. Neem die rol dan ook. Leer denken:
nu ik er toch ben, wat gaan we met het water
doen? Beweeg niet altijd mee met de klant die
een sproeisysteem wil installeren en hiervoor
drinkwater gaat gebruiken, maar doe eens een
tegenvoorstel. Ga het gesprek aan, leg uit wat er
nog meer mogelijk is. Kom in actie. Het is jouw
verantwoordelijkheid.’
Maatschappelijke vraag
Hoe om te gaan met een teveel aan water en
een tekort aan water is een maatschappelijke
vraag en feitelijk een ‘opdracht’ van de overheid.
Wettelijk is vastgelegd dat het regenwater bij
huizen en tuinen die gebouwd zijn na 2008 de
verantwoordelijkheid zijn van de bewoner. ‘Als
hovenier heb je die kennis en je kunt dit dus
gewoon uitleggen aan je klanten’, vindt André.

‘Het is not done om je overtollige regenwater
naar de buren of naar de brandgang te laten
stromen. Met onze RainBloxx kun je het water
leiden naar waar je maar wilt.’ (foto 2)
Willoze particulier
Operatie Steenbreek is een van de middelen
die de overheid inzet om verstening van tuinen
tegen te gaan en daardoor het grondwater op
peil te houden. André is blij met het initiatief,
maar twijfelt aan de effectiviteit. ‘De overheid
gaat ervan uit dat de particulier zelf iets te zeggen heeft over z’n tuin. Maar door marketingboodschappen willen de meeste mensen hetzelfde: een tuin om te zitten, liefst overkapt, te
loungen en te chillen, te barbecueën. Het meubilair moet het hele jaar buiten kunnen staan;
de tuin is een verlengde van het huis geworden
en wordt ook zo gebruikt.’
‘Natuurlijk is het een trend. Maar het is een feit
dat water en biodiversiteit de afgelopen jaren
veel te weinig aandacht hebben gekregen en de
investeringen dus naar meubilair en buitenkeukens gingen. De sensatie van lavendel in bloei,

Zwakste schakel
André is salesmanager en eindverantwoordelijk voor de verkoop bij ACO. Hij coacht
zijn collega’s en geeft presentaties. ‘Voorlopig
verkoop ik vooral bewustzijn. Ik voel me soms
een roepende in de woestijn. Mensen zijn na
een presentatie wel geïnteresseerd, maar gaan
vervolgens over tot wat zij denken dat de orde
van de dag is. Maar dit thema ís de orde van de
dag! Ik wil soms roepen: hovenier, doe wat! Kom
in actie! Het is jouw werk, jouw verantwoordelijkheid! De creativiteit van de hovenier of juist
het ontbreken hiervan is de beperkende factor.
Met RainBloxx kun je het water in je tuin leiden
naar waar je maar wilt. Denk daaraan als je
een tuin aanlegt of wanneer de opdrachtgever
een sproeier met drinkwater wil plaatsen. De
particulier bedenkt dit niet, dus denk met hem
mee. Neem je positie in. Je hebt echt wel iets te
vertellen.’

Be social
Scan of ga naar:
www.vakbladdehovenier.nl/article/30289/
verantwoordelijkheid-voor-grondwater-ligtook-bij-hovenier
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Jack Weijers

‘Met Stonefix Excellent kun
je zelfs betonstenen water
afsluitend voegen’
Een goede voeg is het halve werk
Een goede voeg is het halve werk bij het
leggen van tegels. Maar voor welke voeg
moet je kiezen en waar moet je op letten?
Jack Weijers heeft de antwoorden. Met zijn
bedrijf Normeco levert Weijers gebruiks
vriendelijke voegoplossingen voor langdurig
onderhoudsvrije bestrating.

Auteur: Linde Kruese

86

4/2019

Volgens Weijers is de ondergrond de basis
voor een goed werkende voeg. ‘De ondergrond moet stabiel zijn. Het is belangrijk dat
de ondergrond niet kan zakken, want dan
werkt de voeg niet meer goed. Als je een
nieuw terras aanlegt, tril dan goed af en zorg
dat de grond echt verdicht is. Werk je op een
bestaand stuk, breng dan een nieuw zandlaagje aan. Belangrijk is om goed in de gaten
te houden of de grond voldoende waterdoorlatend is. Is dit niet het geval en kies je toch
voor een waterdoorlatende voeg, dan blijft
het water lang in de voeg staan. Daar kan de
voeg niet goed tegen; die kan groen worden
en gaat achteruit in kwaliteit, met name in de
winter.’

Waterafsluitend of niet?
Het belangrijkste is dus een stabiele ondergrond die voldoende waterdoorlatend is.
Als dat het geval is, raadt Weijers de Aqua
XP-voeg aan. ‘De Aqua XP is sterk en kan
gebruikt worden voor voegen van 2,5 tot 40
mm breed. Maar als het water echt niet weg
kan in de ondergrond, kun je beter werken
met een waterafsluitende voeg. Al is dit iets
ingewikkelder, omdat de voeg stugger is. Je
moet dan gaan dilateren: zorgen dat de voeg
het uitzetten en krimpen van materialen kan
opvangen zodat er geen scheuren ontstaan.’
Dat begint al met een uitzettingsvoeg tegen
de muur of de woning waaraan het terras

ADVERTORIAL
Het voegmaatje

Het voegmaatje
rolt over de voeg
heen en drukt
het materiaal
goed aan, zonder
dat je druk hoeft
te zetten

www.normeco.nl

grenst. Weijers raadt Stonefix Excellent aan
voor waterafsluitende voegen. ‘Daarmee kun
je zelfs betonstenen waterafsluitend voegen.
Het is wel belangrijk dat je áltijd eerst een test
doet om te zien hoe de voeg reageert.’
Ecologische voeg
In het algemeen zijn er dus twee soorten
voegsel: waterafsluitend en waterdoorlatend.
In de categorie waterdoorlatend zijn er verschillende soorten voegmateriaal. ‘Dat begint
bij de meest ecologische voeg, Fugensand’,
legt Weijers uit. ‘Dit is een ecologisch product
dat gecertificeerd is met het A+-label van NL
Greenlabel. Het product bestaat uit fijn zand
en natuursteen, gecombineerd met bindmid-

del uit planten en mineralen. Het is makkelijk
te gebruiken voor smalle voegen vanaf 1 mm,
maar het is niet zo hard als sommige andere
voegen. Het is een ecologische voeg, een
mooie oplossing, maar de eindkwaliteit is iets
minder. Als er vocht in staat, blijft de voeg
zacht.’
Voegmaatje
Wat gereedschap betreft, adviseert Weijers het
‘voegmaatje’. Dat is volgens hem een handig
stukje gereedschap, waarmee je kunt zorgen
dat het voegmateriaal helemaal in de voeg
terechtkomt. ‘Hoe smaller de voeg, hoe moeilijker het voegmateriaal onderin komt. Het
voegmaatje rolt over de voeg heen en drukt

het materiaal goed aan, zonder dat je druk
hoeft te zetten. Er zit een rvs schijf op van 1
mm tot 6 mm breed. Veel hoveniers gebruiken een smalle voeg, zodat er weinig voegsel
nodig is. Maar een bredere voeg vult veel makkelijker, dus dat werkt ook sneller.’
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Angenendt Tuin- en Park
machines: klantvriendelijk
familiebedrijf met
internationaal tintje
Het dorpje Overasselt, gelegen in Gelderland
aan de Maas, is onder meer bekend vanwege
de St. Walrickkapel en de Overasseltse Vennen.
Hoveniers en boomverzorgers denken bij de
plaatsnaam wellicht eerder aan Angenendt
Tuin- en Parkmachines. Al sinds 1976 levert
het familiebedrijf een keur aan machines aan
groenvoorzieners, variërend van bedrijven,
instellingen en gemeentes tot particulieren
in Nederland en België. Sinds enkele jaren is
Angenendt importeur van het Zweedse merk
Logosol en de Hansa-versnipperaars uit Nieuw
Zeeland, wat het bedrijf een sterke positie
heeft opgeleverd.

Wie naar het Gelderse Overasselt (gemeente
Heumen) rijdt over de ellenlange Kasteelsestraat,
kan vlak voor de dorpsgrens onmogelijk een
geel bord over het hoofd zien met daarop
‘Tuin & Parkmachines Angenendt’. Sinds pa
Angenendt meer dan veertig jaar geleden
voor zichzelf begon met de verkoop van een
gekregen maaier, is het bedrijf alleen nog maar
gegroeid, vertelt zoon Wilbert Angenendt. ‘Zo
is het balletje gaan rollen. Het is puur toeval
dat onze familie in de park- en tuinmachines is
terechtgekomen, maar we hebben in dat segment een gevestigde naam opgebouwd.’
Een begrip
Inmiddels is de naam Angenendt dan ook niet
meer weg te denken uit de wereld van tuin- en
parkmachines. Gazonmaaiers, bladblazers,
bosmaaiers, kettingzagen, kloofmachines,
doorslijpers, kantensnijders, trilplaten, strooiers,
hogedrukreinigers: ze staan er in alle soorten
en maten, naar wens voorzien van een elektro-,
accu-, benzine- of dieselmotor.
Sinds hun ouders een jaar of vier geleden
stopten met werken, staan Wilbert en zijn zus
Machteld aan het roer van het bedrijf, dat in
totaal vier medewerkers telt. Beiden besloten
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om de koers van hun ouders, verkoop en reparatie van de nieuwste innovatieve tuin- en parkmachines voor hoveniers en gemeenten, voort
te zetten.
Van dorpstuintje tot stadspark
Machteld: ‘We hebben een zeer breed verkoopaanbod, een breed assortiment van
tuin- en parkmachines. We bedienen zowel het
particuliere segment als gemeentelijke overheden, andere instellingen en hoveniers. Dat kan
iemand zijn met een dorpstuintje die een heggenschaar, maaier en bezem nodig heeft, of een
gemeente waar grote machines moeten worden
gebruikt om verschillende parken goed te kunnen onderhouden.’
Grote rol voor Logosol
In 2013 begon Angenendt een dealerschap voor
het Zweedse bedrijf Logosol, een internationaal
innovatief bedrijf dat wereldleider is in de markt
van houtverwerkings- en -bewerkingsmachines.
Binnen Angenendt is het aandeel Logosol nu 30
procent, tegen 70 procent tuin- en parkmachines. Wilbert: ‘We hebben nu een grote lijn machines voor de kleinschalige bosbouw, tot aan
eindproduct. Daartoe kun je zo’n beetje alles in
de houtverwerking en houtbewerking rekenen:

ADVERTORIAL

'We hebben in het
segment tuin- en
parkmachines een
gevestigde naam
opgebouwd'
van de boomstam tot aan de planken vloer die
je in je huis legt.’
Extra bedrijfsruimte
Logosol is een fantastisch merk, aldus Wilbert.
‘Het bestaat al twintig jaar, maar wordt alleen
maar mooier qua design. Ook beter en sterker,
het is zwaarder gebouwd. Echt een mooie
machine voor de hovenier en boomverzorger.’
Angenendt is momenteel zelfs bezig extra
bedrijfsruimte achter in het bedrijf toe te voegen, vertelt hij. ‘Dat wordt een flink gedeelte van
het pand, waarin we veel Logosol-machines op
een rij kunnen uitstallen. We proberen daarmee
zoveel mogelijk mensen hierheen te krijgen,
zodat ze alles goed kunnen bekijken. Daar wil je
als hovenier of boomverzorger best een stukje
voor rijden.’
Klanten van over de grens
Dat gebeurt dan ook, vertelt Wilbert: klanten
komen ook van buiten de landsgrenzen het
assortiment van Angenendt aanschouwen.

‘Nederland kent eigenlijk geen echte bosbouw.
In landen als Zweden, Noorwegen, Finland,
Duitsland en Frankrijk heb je wel echte bosbouw; daarbij vergeleken is ons land een kleine
jongen. Er zijn in ons land wel veel mensen die
met hout werken. Zij willen de stam niet zomaar
weggooien en er nog iets moois van maken.’
In de auto naar België
Klantgerichtheid en service staan op nummer
één bij het bedrijf, vertelt Wilbert. ‘Onze klanten
moeten tevreden zijn. Onze manier van werken
is er ook op gericht de klant zoveel mogelijk te
helpen. Stel dat iemand in het zuiden van België
via internet iets bij ons bestelt en er met het
opbouwen niet uitkomt; dan rijd ik er gewoon
naartoe.’
Diverse motoropties
Door het ontwerp, met een lichtgewicht zaaghouder en een 4 meter-geleiderail, is de zagerij
extreem flexibel en eenvoudig in gebruik. ‘De
zaagfundering kan eenvoudig van de zagerij

worden getild. Aangeraden wordt om in combinatie met de F2+-zagerij de Stihl MS 661 of MS
880 te gebruiken.’
Elektrische zaagunits
Wie een een vaste werkplek heeft, kan ook kiezen voor een van Logosols efficiënte elektrische
zaagunits met automatische voeding, die extra
capaciteit bieden. ‘De kettingzaagzagerij kan
ook worden uitgerust met de Logosol-schaaf, die
gebruikt kan worden in combinatie met de elektrische zagen of met zagen op benzine.’
Voor alle houtsoorten
Met de F2+-kettingzaagzagerij is het mogelijk
alle houtsoorten te verwerken, van harde eiken
tot knoestige dennen. ‘De meetnauwkeurigheid
is indrukwekkend en de kettingzaag zorgt voor
een glad oppervlak, dat eenvoudig te behandelen is. De ketting blaast het zaagsel weg tijdens
het zagen, waardoor de planken schoon blijven
van zaagsel.’

'We bedienen
zowel iemand
met een dorpstuintje als een
gemeente die
grote machines
nodig heeft'
www.vakbladdehovenier.nl
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Logosol F2+: een robuuste kettingzaagzagerij voor de heel grote stammen
Angenendt is vooral enthousiast over de
Logosol F2+. Wilbert: ‘Het is een nieuwe,
grotere versie van de beste kettingzaagzagerij in de wereld. De F2+ is een
F2-kettingzaagzagerij in het kwadraat.
Deze zagerij is robuuster, zwaarder en
biedt alles voor de klant die extra grote
stammen wil zagen. Alle essentiële delen
van de machine zijn groot, zodat ze
bestand zijn tegen de stress die zware
boomstammen kunnen opleveren.
Daarnaast kan deze machine de ruimte te
creëren die nodig is voor grotere boomstammen en de stambedden verbreden
met 20 cm. Hoewel de F2+ groter en een
beetje zwaarder is dan de F2, is deze nog
gemakkelijker te hanteren. Dat is mogelijk
dankzij een geheel nieuwe functie waarmee de stamlift kan worden verwijderd,
terwijl de hele geleiderail intact en uitgelijnd blijft. Het is nog nooit zo eenvoudig
geweest om een zware kettingzaagzagerij
op te slaan, te transporteren en in te stellen voor grote stammen.’

Flexibele zaagmachine met perfect zaagresultaat
De F2+-kettingzaagzagerij is ideaal voor het
zagen van eigen hout, stelt Wilbert. ‘De zagerij
is eenvoudig op te bouwen en te demonteren
voor opslag. Het is een flexibele zaagmachine
met alle functies voor een perfect zaagresultaat.
De zagerij kan worden aangepast met 2 meter
tussen de stamliften voor langere stammen of
1 meter voor korte stammen, zoals van fruitbomen.’
Onderhoudsvrije lichtgewicht zaagmachine
De F2+-kettingzaagzagerij is gemaakt van sterk,
geanodiseerd aluminium, een materiaal met ver-

Voordelen
√ Een zaagfundatie die perfect over de geleidebalk glijdt en die eenvoudig te monteren en
demonteren is. Voorbereid voor een trillingsdempende kruk, neusgeleiding en waterkoeling
√ Een ergonomische ontwerp: het is mogelijk alle handelingen te verrichten vanuit een
ergonomische werkpositie
√ Aanbevolen maximale stamdiameter: 70 cm
√ Een tweedelige constructie; de stamliften kunnen los van de geleiderail
√ Extra grote stamliften en poten
√ Staat stabiel, dankzij de langere afstand tussen de voeten
√ Een extra balk stabiliseert het frame, zodat het gewicht van grote houtblokken
kan worden gedragen
√ Groter en zwaarder, maar demonteerbaar; het is nog steeds een draagbare zagerij
√ Lichtgewicht zagerij met minimale insteltijd. Met slechts een paar eenvoudige stappen
wordt de zagerij gedemonteerd voor transport en opslag
√ Het frame is opgebouwd uit secties van 1 meter, die passen in de koffer van een
standaardauto
√ Duurzaam en vuilafstotend oppervlak; roest nooit
√ De zagerij kan uitgebreid worden indien gewenst
√ Sterke stamliften en stambedden, die samen een ton gewicht kunnen dragen
√ Aanpassing van de diepte van de zaagsnede in vaste stappen, voor een zeer
nauwkeurig resultaat
√ Verstelbare poten voor een stabiele positionering van de zagerij zijn inbegrepen
√ De sterke vergrendeling van de geleidingsrailsecties vergemakkelijkt de montage
en zorgt voor meer stabiliteit
√ Handige, gemakkelijke draaghendel voor het eenvoudig verplaatsen van de zagerij
√ Twee XL stamklemmen zijn inbegrepen

bazingwekkende eigenschappen, zegt Wilbert.
’Dat maakt hem tot een onderhoudsvrije, lichtgewicht zagerij die nooit zal roesten en bestand
is tegen houtblokken met een gewicht van één
ton. In de standaarduitvoering is het mogelijk 3,8
meter lange stammen te zagen. Voor het zagen
van langere boomstammen kan de zaagmachine
tot elke lengte worden verlengd. Uitbreidingen
zijn beschikbaar in secties van een halve meter
of één meter, en er kunnen verschillende stamliften worden gemonteerd om grotere en langere
stammen met behoud van precisie te kunnen
zagen. Naast verlengingen kan de zagerij worden uitgebreid met een verscheidenheid aan
accessoires.’

Bron: Angenendt tuin- en parkmachines

www.angenendt.nl
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HOOFDREDACTIONEEL

Als je niet wilt dat je
met pinda’s wordt betaald,
gedraag je dan niet als
een aap

Wat verdient een hovenier?
Ik ben een huis aan het verbouwen en krijg daarmee een interessant kijkje in de dagelijkse gang van zaken bij een klein bouwbedrijf. Aannemers
hebben het op dit moment waarschijnlijk net zo druk als hoveniers,
maar toch werken ze principieel anders. Mijn aannemer, laten we hem
Jelle noemen, heeft een netwerk van specialisten rond zich die allemaal
een of twee beperkte kunstje in huis hebben. De aannemer zelf werkt
voornamelijk als regisseur, als verbinder, als facilitator en pakt en passant een paar procent opslag mee. Het grote voordeel is dat je als kleine
ondernemer veel klussen KUNT hebben. Interessant in de huidige markt.
Het nadeel is dat je veel klussen MOET hebben. Ooit zal dat weer een
probleem worden.
Als ik een beetje rondkijk bij hoveniers, zie ik dat zij dat totaal anders
doen. Een hovenier vindt van zichzelf dat hij alles moet kunnen: straten,
metselen, elektriciteit, timmerwerk. En natuurlijk zijn er mensen die dat

Ik zie hoveniers soms
enorm stuntelen met
klusjes waar ze geen kaas
van hebben gegeten

allemaal kunnen. Dat wil ik best geloven. Maar ik geloof nooit dat iemand
dat net zo snel en net zo mooi kan als een echte specialist.
Een ander interessant verschil tussen hoveniers en aannemers is dat aannemers veel meer lijken samen te werken. Nogmaals, ik praat niet over
de Koninklijke Bam die samenwerkt met Volker Wessels, maar een kleine
lokale aannemer die werkt met een andere lokale aannemer. Heren en
dames hoveniers: dat is een gemiste kans. Van samenwerken wordt het
leven leuker, je leert nog eens wat en als je het juiste netwerk opbouwt,
ga je er ook financieel op vooruit. Ik hoor sommigen van u al riepen: ‘Jij
hebt makkelijk praten. Een beetje vrijblijvend klessebessen op de achterkant van een vakblad. In onze markt kan niet. Bij ons werkt dat anders.’
Wat betreft het eerste hebt u gelijk; natuurlijk is het makkelijk om hier
een paar woorden op papier te zetten. Maar van dat tweede ben ik overtuigd en dat zie ik ook terug bij hoveniersbedrijven. Andere hoveniers
zie ik helaas soms enorm stuntelen met klusjes waar ze geen kaas van
hebben gegeten. Hiervoor geldt: als je niet wilt dat je met pinda’s wordt
betaald, gedraag je dan niet als een aap.
Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur
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