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De mensloze economie … 
en de autonome maaier.

Terwijl we bezig waren met onze artikelen over de autonome maaiers 
– machines die automatisch en zonder chauffeur het gras maaien – 
botsten we op het internet op een artikel over de ‘mensloze economie’. 
Dat stemde ons toch wel even tot nadenken. We vatten hieronder kort 
samen waarover het gaat.

Een verkort artikel over de mensloze economie

Leidt zo een ‘ontmenselijkte’ economie tot een eenzame wereld? 
Er wordt gezegd dat mensen vereenzamen doordat in de reguliere 
economie, bijvoorbeeld bij grootwarenhuizen, de kassa’s meer en meer 
worden vervangen door zelfscans. Bij de banken is het contact aan het 
loket overgegaan naar een mobiele app om je bankzaken te regelen, 
voor een vlucht checkt bijna 75% van de klanten online in ... Bedrijven 
komen dan aanzetten met de uitleg dat het voor de klanten tijdwinst op-
levert. Maar eerlijk gezegd: voor hén is het efficiënter, want dan kunnen 
ze personeel vervangen door machines of het ergens op een nuttigere 
plaats inzetten. 

Enerzijds verliezen de klanten hiermee inderdaad een stukje sociaal 
contact. Anderzijds ga je voor een kwaliteitsvol contact nu eenmaal niet 
naar de bank, op het vliegtuig, naar de supermarkt of naar het fastfood-
restaurant. Volgens onderzoekers gaat eenzaamheid niet alleen over 
hoeveel contacten je hebt, maar wel over hoe betekenisvol die zijn. Wat 
smalltalk alleen is niet genoeg om eenzaamheid te doen verdwijnen. 
Mensen zijn vooral op zoek naar betekenisvol contact tussen mensen 
die in elkaar geïnteresseerd zijn.

Voor een echt persoonlijke ervaring moet je volgens onderzoekers bij de 
kleinhandel zijn. Lokale bakkers en slagers, die je kennen, je kinderen 
kennen, die je roddeltjes vertellen. Maar dat zijn uitgerekend degenen 
die de afgelopen jaren door de grote supermarkten werden wegge-
duwd. Wat moeten we dan vinden van de ‘kletskassa’, die de Nederland-
se supermarktketen Jumbo zopas introduceerde? Die is bedoeld voor 
klanten die net op zoek zijn naar een babbeltje met de kassierster.

De autonome machines

Dankzij autonome machines komt er meer tijd vrij om andere dingen 
te doen en zinvollere taken aan te pakken. We zien zeker de voordelen 
van die machines, daar gaat het niet over. Wat ons wel een beetje angst 
inboezemt, is hoe bewust de mens hiermee zal omgaan. Als de machine 
gebruikt wordt voor wat een mens niet kan of saai vindt, of voor hem 
ongezond werk is, dan lijkt de keuze logisch. En als die machine kan 
bijdragen tot een betere werkkwaliteit en de mens een zinvollere jobin-
houd kan geven, wat kan daar dan tegen in te brengen zijn? Maar als 
die machine een doel op zich wordt en al de rest blijft bij het oude, dan 
hebben we de boot gemist.

De redactie

Agribex van
3 tot 8 december 
Volgende week gaat op de Heizel de 71e 
editie van Agribex door. Op deze beurs voor 
landbouwtechniek neemt het aandeel machines voor tuin 
en groene zones iedere editie toe. De toonaangevende 
importeurs en verdelers van machines voor tuin & park staan 
in Paleis 8 en in een deel van Paleis 3 en 4.
Dinsdag 3 december is de professionele dag. Voor 
aannemers en vertegenwoordigers van openbare besturen 
biedt deze exclusieve dag de gelegenheid om in alle rust de 
machines te bekijken en info uit te wisselen. 
Fedagrim houdt bij zijn leden ook de vinger aan de pols. 
We gingen midden oktober met een delegatie leden-
importeurs naar ESTL in Deerlijk, een bedrijf dat zich 
met typegoedkeuringen bezighoudt. Door de recentste 
ontwikkelingen inzake de Mother Regulation, de nieuwe 
regelgeving voor de homologatie en inschrijving van 
landbouwvoertuigen, zijn heel wat constructeurs druk in 

de weer om hun machines en 
voertuigen in orde te krijgen 
tegen 2020. En daar willen 
wij ze als federatie ook in 
ondersteunen.

Michel Christiaens,
secretaris-generaal van Fedagrim en 
organisator van
Demo Groen en Agribex

Voorwoord

Waarheid van het seizoen
‘Mensen maken fouten, maar om er een puinhoop 

van te maken heb je een computer nodig.’
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Winge Golf & Country Club is gelegen in het prachtige, heuvelachtige 
Hageland in Vlaams-Brabant. Sinds de oprichting in 1988 is de club 
uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen. Winge Golf in Tielt-
Winge werd in 2011 overgenomen door Damme Golf in Damme (Sijsele) 
en sindsdien werken beide clubs nauw samen. Dit heeft geleid tot tal 
van nieuwe investeringen, met als paradepaardje het nieuwe clubhuis, 
ontworpen door het prestigieuze architectenbureau Robbrecht en Daem.
De CEO van beide golfbanen is Engelsman Chris Morton. Die was 
golfleraar van de Golf & Country Club in Oudenaarde en van het Franse 
Golf de la Bretesche in Pays de la Loire in Bretagne. ‘De reden waarom 
ik CEO ben van Winge Golf en Damme Golf is puur mijn passie voor de 
golfsport. En ook omdat ik zie dat een falend management soms grote 
gevolgen kan hebben en zelfs kan leiden tot de ondergang van een 
golfclub.’ Het eerste wat Morton in 2011 deed, was alle vergunningen 
in orde brengen. Het was volgens de CEO gelukkig vrij makkelijk om 
dit te realiseren omdat de gemeente Tielt-Winge in het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) reeds alle vergunningen voor de golfbaan had 
goedgekeurd in 2009. Ook werd alles up-to-date gemaakt volgens de 
geldende milieuwetgeving. Aansluitend werd er in 2014 een nieuwe 
machineloods gebouwd op het terrein. 

Meteen een topbaan

Winge Golf is in 1988 opgericht door Philippe Roberti de Winghe. Volgens 
Morton was het de doelstelling van Roberti de Winghe om van Winge 
Golf een topbaan te maken. Het werd meteen een 18-holesgolfbaan. 
Om dit te kunnen realiseren was op deze Vlaamse golfbaan drainage 
nodig. De reden hiervoor is dat de bodem op een aantal plaatsen van 
klei naar zand gaat en uit verschillende grondsoortenlagen bestaat. 
Coursemanager Marc Vandevijvere is de uitdaging aangegaan om met 
twee jonge greenkeepers de lat nog wat hoger te leggen. Op Damme 
Golf is dit met Sam Van den Abeele en op Winge Golf met Ruben 

Als er één golfbaan in België is met een mooi clubhuis en een eigen beleid, dan is het Winge Golf & Country Club wel. Terwijl 
steeds meer golfclubs in België het onderhoud uitbesteden, kiest Winge er sinds 2016 weer voor om het zelf te doen. Een 
volgende uitdaging is een complete renovatie van de golfbaan.
Tekst & foto’s: Dick van Doorn 

Golf

‘Onze baan moeten
we echt op maat bijhouden’

Coursemanager Marc Vandevijvere verwacht niet zozeer dat schimmels 

en ziektes een probleem zullen worden bij het verbod op chemische 

middelen, maar wel de onkruidbestrijding.

Het paradepaardje van Winge Golf is het nieuwe clubhuis,
ontworpen door het prestigieuze architectenbureau Robbrecht en Daem.

Vanderborght. Vandevijvere: ‘Het bewerken van de fairways vormt door 
die verschillende grondlagen die we hier hebben soms nog wel eens 
een probleem. Door de dichtere lagen in de bodem ontstaat ‘kwel’: 
grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt en 
naar lagere gedeeltes van de golfbaan loopt.’ 
En er is nog iets bijzonders bij Winge Golf: sommige stukken baan 
hebben gedeeltes met ijzersteen. Dat vormt vooral een probleem in de 
toplaag want de grond is op die plaatsen moeilijker te bewerken. Bij de 
aanleg moest er zelfs een omgebouwde aardappelrooier worden ingezet 
om de ijzersteen te verzamelen. 
Volgens Vandevijvere is bij Winge Golf geen eenduidig baanmanagement 
van toepassing. Zo belucht hij de fairways het gehele jaar door met een 
Verti-Drain 7521, behalve ‘s winters. Vandevijvere: ‘Als we de Verti-Drain 
‘s winters zouden inzetten, dan wordt de grasmat juist vochtiger in 
plaats van droger. Je moet dus echt maatwerk leveren. Het water loopt 
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Winge kiest er sinds 2016 voor om het onderhoud juist zelf te doen. 

dan namelijk niet weg, maar blijft in de beluchtingsgaten staan.’ Vooral 
op de lagere gedeeltes en waar bomen staan, moet de coursemanager 
veel bijsturen. Als er bij een green of tee veel bomen staan, krijg je snel 
schimmel door te weinig zonlicht en wind.  

Schitterend nieuw clubhuis

Voorheen zat Winge Golf & Country Club in een mooi kasteeltje op een 
paar honderd meter van het huidige clubhuis. Op 16 augustus 2013 werd 
begonnen met de bouw van het nieuwe clubhuis. De werken duurden om 
precies te zijn 380 dagen. De parel van een clubhuis is perfect geïntegreerd 
in het bestaande landschap. Morton: ‘Wij krijgen vanuit de hele wereld 
architecten en bezoekers over de vloer die interesse hebben in ons pand. Zo 
beroemd is het al.’ De bekende Belgische architect Paul Robbrecht situeerde 
het terras op de eerste verdieping met een werkelijk schitterend uitzicht op 
de golfbaan. Door de RUP werd het management wel enigszins beperkt 
qua bouwblok. Om het bouwblok optimaal te benutten werden beneden 
de kantoren, de omkleedruimtes met douches en de golfshop gesitueerd. 
Boven kwamen, vooral ook in verband met het prachtige uitzicht, het 
restaurant met terras, de brasserie en de vergaderfaciliteiten.
Winge Golf heeft nu een 18-holesbaan en een +4 practicebaan. 
Vandevijvere: ‘Wij merken dat de practicebaan steeds meer gebruikt wordt.’ 
Wat uitbreidingsmogelijkheden betreft, zit Winge Golf aan zijn grenzen 
als golfbaan. Momenteel loopt er een aanvraag bij het Vlaams Gewest voor 
een totale renovatie van de ganse baan. Morton: ‘Reden is dat we sommige 
greens op een andere plaats willen situeren zodat we ze makkelijker kunnen 
onderhouden en, vooral, zodat we minder middelen hoeven te gebruiken. 
Uiteraard ook met het oog op het komende verbod op chemische middelen, 
dan wel het beperkte middelengebruik.’
Een ander doel van de renovatie is om de baan speeltechnisch eerlijker te 
maken. Bepaalde fairways hebben nu een hellingsgraad. Op deze ‘blind 
shots’ ligt de bal nooit vlak en is hij vaak ook niet zichtbaar. Voor diegenen 
die geïnteresseerd zijn, is er een link op de site van Winge Golf met de 
plannen voor de gewenste baanaanpassingen. De baanrenovatie moet 
tevens leiden tot vergroting van het golfplezier. Daarnaast wil Winge Golf 
de natuur nog nadrukkelijker de ruimte geven op de golfbaan. Er zijn nu 
al insectenhotels, maar er gaan nog veel meer natuurwaardes gecreëerd 
worden. Vandevijvere: ‘Wij creëren bij de renovatie gelijktijdig ook 
bloemrijke golfbaanranden waar insecten hun voedsel kunnen halen. Golf 
en ecologie kunnen best hand in hand gaan.’

Nieuwe GV-app en i-Golf interactive

Sinds 26 maart dit jaar is de nieuwste versie van de GV-app (Golf 
Vlaanderen) en i-Golf interactive beschikbaar. Meer info hierover is te 
vinden op de website https://www.golfapp.be. 



Morton: ‘Wat de verbetering van de digitalisering betreft, breekt voor 
Winge Golf & Country Club dus ook een nieuwe fase aan. Nu hebben al 
deze nieuwe technieken zeker hun waarde, maar toch zijn en blijven wij 
ten volle een familiale golfclub waar mensen zich thuis moeten voelen. 
We willen een echte thuis zijn voor onze bestaande en nieuwe leden, 
zowel voor de ervaren als de beginnende golfer.’
Daarnaast bieden de nieuwe faciliteiten alle mogelijkheden om op 
Winge Golf bedrijven te ontvangen en businessevents te organiseren. 
Ook de eigen Winge-businessclub biedt een modern en positief netwerk 
aan ondernemers en bedrijven, en dit vanuit een gemeenschappelijke 
passie, het golfspel. ‘Nederland is wat dat betreft wel een voorbeeld voor 
ons qua (business)netwerkcultuur. Wij gaan proberen het net zo goed 
te doen als Nederland’, zegt Morton lachend. ‘Wij kijken wereldwijd 
naar hoe goede netwerkculturen werken en proberen ook daar de beste 
elementen van te gebruiken.’

Ian MacMillan

Om aan de nieuwe Europese regelgeving qua middelen vanaf 2020 
te kunnen voldoen, is Vandevijvere volop bezig om te kijken welke 
grassoorten hij kan gaan inzetten in plaats van de huidige Poa- en 
struisgrassen (Agrostis). ‘Welke varianten het gaan worden, daar ben ik 
nog niet uit’, aldus de coursemanager. ‘Wellicht roodzwenk of andere 
Agrostis-soorten dan degene die we nu al gebruiken. Ik wacht nog even 
met het inzetten van andere soorten tot we aan de baanrenovatie kunnen 
beginnen.’ 
Voor de renovatie van de baan worden ze hier bijgestaan door de bekende 
Schotse adviseur Ian McMillan. Naast zeewier en bio-stimulerende 
middelen worden uiteraard wetting agents en best practices toegepast.
Opvallend is dat de coursemanager niet verwacht dat schimmels en 
ziektes een probleem zullen worden bij het verbod op chemische 
middelen, maar wel de onkruidbestrijding. Vandevijvere: ‘Als je nu al 
ziet hoe onkruid opkomt waar vorig jaar gras stond, dan denk ik dat dit 
een groot probleem gaat worden in de toekomst als deze middelen ook 

verboden worden.’ Zoals sommige andere golfclubs maakt Winge Golf 
gebruik van een speciaal nursery-green (proefveld) om producten te 
testen en bij schade op de andere greens snel kleine plaatsen te kunnen 
herstellen met zoden. 

Renovatie zelf aansturen

Naast de bouw van het nieuwe clubhuis in 2014 werd in datzelfde 
jaar ook begonnen met de bouw van de nieuwe machineloods met 
onderhoudswerkplaats. Deze loods staat op het hoogste punt van de 
golfbaan in een bosachtig gedeelte en heeft een oppervlakte van 478 m². 
De loods is zo efficiënt mogelijk gebouwd en ingedeeld. Terwijl er steeds 
meer golfclubs in België zijn die het onderhoud uitbesteden, kiest Winge 
er sinds 2016 voor om het onderhoud juist zelf te doen. Vandevijvere: ‘Wij 
doen het onderhoud in de eerste plaats zelf om de controle op kwaliteit 
en kosten beter te kunnen managen.’ Ook bij de komende baanrenovatie 
gaat Winge Golf zelf de aannemers inschakelen en aansturen. Volgens 
Morton voornamelijk om de kwaliteit van de renovatie te kunnen 
garanderen. Groot voordeel daarbij is dat coursemanager Vandevijvere 
lange tijd in Midden-Europa in de golfbaanaanlegsector heeft gewerkt, 
onder meer voor SBA Golf & Groen, Betasco en AHA de Man.
Globaal kiest Winge Golf wat betreft kleinere machines vooral voor één 
merk, namelijk Stihl, vooral omdat men een heel goede service krijgt bij 
Firma Luc Cresens. Vandevijvere: ‘Voor de greens gebruiken we vooral 
Jacobsen GP400 greenmaaiers, voor de fairways en semi-roughs rijden 
we met Toro-machines. Toro- en Jacobsen-machines hebben een goede 
prijs-kwaliteitverhouding en zijn robuust. Een deel van de huidige 
Toro-machines werd overgenomen van de aannemer die voorheen het 
onderhoud deed. Wat de Jacobsens betreft, werken we samen met de 
Firma Thomas uit Merchtem en VDB Technics uit Genk. En voor de Toro’s 
gaan we naar de firma Jean Heybroek uit Nederland. Leuk is dat Winge 
Golf enkele specialistische machines heeft die je op andere golfbanen 
niet veel ziet.  

In 2014 werd begonnen met de bouw van de nieuwe machineloods met 
reparatieafdeling. Deze loods staat op het hoogste punt van de golfbaan in een 

bosachtig gedeelte en heeft een oppervlakte van 478 m². 
Voor de greens gebruikt de golfbaan vooral Jacobsen GP400 greenmaaiers, 

voor de fairways en semi-roughs viel de keuze op Toro. 

Winge Golf heeft enkele specialistische machines  
die je op andere golfbanen nauwelijks ziet. 

Winge Golf maakt gebruik van een speciaal nursery-
green (proefveld) om producten te testen en bij 

schade op de andere greens snel kleine plaatsen te 
kunnen herstellen met zoden. 

Om aan de nieuwe Europese regelgeving qua middelen 

vanaf 2020 te kunnen voldoen, is Vandevijvere volop bezig 

om te kijken welke grassoorten hij kan gaan inzetten in 

plaats van de huidige Poa- en struisgrassen (Agrostis). 
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De gemeente Rixensart is gelegen op een boogscheut van de hoofdstad Brussel en de ontwikkeling van de gemeente gaat 
gepaard met de verdere evolutie van Brussel. Door de jaren heen werd deze van oorsprong landelijke gemeente stilaan 
omgevormd tot een verstedelijkt gebied waar heel wat mensen die in Brussel werken zich komen vestigen. De groendienst trekt 
al een tijdje de kaart van de duurzaamheid en investeerde onder meer in accugereedschap en een geruisloze beregeningsgroep 
met een zonnepaneel. We hadden een gesprek met Bernard Remue, de schepen van onder andere openbare werken, en 
François Geeraerd, de verantwoordelijke van de groendienst.
Tekst & foto’s: Christophe Daemen

Openbare besturen

De groendienst van Rixensart zet in 
op duurzame technologieën

Rixensart is gelegen in Waals-Brabant en sinds de fusie van de 
gemeenten in 1977 omvat de entiteit ook de voormalige gemeenten 
Genval en Rosières. Vroeger was het er vooral landelijk, maar door 
de nabijheid van Brussel en van grote invalswegen zoals de E411 
geraakte de gemeente stilaan meer en meer verstedelijkt. De 
gemeente is vooral gekend omwille van het ‘Lac de Genval’ en het 
kasteel van Rixensart en telt tegenwoordig circa 22.000 inwoners op 
een oppervlakte van 17,54 km². 

Sterk verstedelijkt gebied
De gemeente telt nog amper twee landbouwbedrijven en heel wat 
gronden werden verkaveld om plaats te maken voor woonzones. Zoals 
Bernard Remue aankaart, betekent dit ook dat de groendienst veel 
meer werk heeft om de gemeente te onderhouden in vergelijking 
met een landelijke gemeente. Daarnaast zijn de inwoners doorgaans 
ook veeleisender. Hij vervolgt: ‘Twee jaar geleden zijn we volledig 
overgestapt naar een zerofytobeleid. Het vraagt een totaal andere 
aanpak. Voor het ogenblik ondervinden we vooral problemen op de 
kerkhoven. Destijds werd de aanleg helemaal niet afgestemd op de 
nieuwe wetgeving. De burgers zijn ook gevoeliger geworden voor 
dat soort problemen en door sociale media worden problemen soms 
sterk uitvergroot, wat ons werk niet vergemakkelijkt.’ 

Bernard Remue en François Geeraerd 

‘Die tijd is nodig om alle problemen 
van de baan te krijgen en de nodige 
aanpassingen op gebied van 
infrastructuur te kunnen doorvoeren. 
Door de jaren hebben we een aantal 
bloemenweides aangelegd om het 
aantal maaibeurten te beperken en 
de aanplantingen werden ook op 
een duurzamere manier aangepakt. 
Waar mogelijk werden de eenjarige 

bloemen vervangen door vaste planten. Daarnaast proberen we 
zoveel mogelijk bodembedekkers te gebruiken om de onkruiddruk 

‘Om volledig aan de 
geest van de nieuwe 

wetgeving op vlak van 
zerofyto te kunnen 

voldoen, moeten we een 
plan uitwerken op een 
termijn van pakweg 10 

of zelfs 20 jaar.’
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tegen te gaan. Op bepaalde tijdstippen, in het voorjaar bijvoorbeeld, 
doen we ook beroep op externe mensen, zoals deze van de beschutte 
werkplaats Village Numéro 1, om het onkruid efficiënter te bestrijden.’ 

Inzetten op milieuvriendelijkere oplossingen
De laatste jaren heeft de gemeente beslist om bij de vervanging van 
een aantal machines en werktuigen over te stappen op elektrische 
uitvoeringen. Bernard Remue: ‘Het is een algemene trend bij heel 
wat gemeentebesturen en tuinaanleggers. Binnen ons verstedelijkt 
gebied biedt de elektrische aandrijving ook heel wat voordelen 
waarvan de beperking van het geluid de grootste troef is. Onlangs 
werd de oudere Glutton-vuilnisopvanger vervangen door een nieuwe, 
elektrische versie. Eind 2018 hebben we ook beslist om over te stappen 

naar accu-aangedreven machines.’ François Geeraerd vervolgt: ‘In het 
begin hebben onze mensen deze aanpassingen niet echt positief 
onthaald. Ze vreesden dat accumachines nooit krachtig genoeg 
zouden zijn. Tja, veranderingen gaan steeds gepaard met onrust en 
twijfel. Ondertussen is iedereen wel overtuigd en enthousiast. Vooral 
de beperking van het geluid wordt sterk gewaardeerd, evenals het 
feit dat deze machines doorgaans ook veel minder wegen. Alleen 
maar voordelen voor wie lange dagen moet werken. Wij vinden deze 
stap ook uitermate positief, enkel de bosmaaiers geven tot nu toe 
nog geen volledige voldoening, omdat de capaciteit van de accu dan 
de beperkende factor vormt. In de toekomst zal dit probleem zeker 
opgelost geraken.’ 

Rixensart investeerde verleden jaar in accumachines. De gemeente telt heel wat stedelijke aanplantingen die de nodige zorgen vragen. 
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Informatie inwinnen is niet altijd eenvoudig
Bernard Remue en François Geeraerd 
geven aan dat het niet altijd 
eenvoudig is om informatie in te 
winnen over de nieuwe technieken 
en toepassingen. Bernard vervolgt: ‘In 
het begin van de zerofytowetgeving 
was het soms koffiedik kijken en 
hebben we ons dikwijls afgevraagd 
of we moesten investeren en in welke 
machines. Ondertussen organiseren 

invoerders en dealers op regelmatige tijdstippen opleidingen en 
informatiedagen zodat we deze technieken van dichterbij leren 
kennen. Onze gemeentelijke milieuadviseur heeft ook ervaring 
opgedaan en is in bepaalde gevallen een welgekomen hulp. 
Persoonlijk vind ik een beurs als de ‘Salon des Mandataires’ de 
ideale gelegenheid om de nieuwigheden te ontdekken en een eerste 
selectie te maken tussen de verschillende technieken die aangeboden 
worden. Daarnaast krijgen we specifieke subsidies van de provincie 
voor bepaalde investeringen, zoals elektrische voertuigen, wat de 
stap naar deze nieuwe technologieën een stukje eenvoudiger maakt.’

Zoveel mogelijk in eigen beheer
De gemeente Rixensart heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk in 
eigen beheer uit te voeren. Onlangs werd een nieuwe tractor in dienst 
genomen. Deze wordt gebruikt in combinatie met een maaiarm en 
zal in de toekomst ook kunnen worden ingezet voor de alternatieve 

 ‘In dat kader zou het 
misschien nuttig zijn 
om bepaalde diensten 
over de gemeentes heen 
te laten samenwerken. 

Kleinere gemeentes 
ondervinden moeite 

om specifieke machines 
aan te schaffen. 

Een investering met 
meerdere gemeentes 

zou dan zeker lonen.’

onkruidbestrijding. De veegwagen wordt vrijwel dagelijks ingezet om 
de wegen proper te houden en is een eerste stap in de alternatieve 
onkruidbestrijding. Daarnaast investeerde de groendienst ook in 
onkruidbranders en een machine op stoom. Verder werd er een 
hoogtewerker op een lichte vrachtwagen gebouwd. Met deze 
combinatie kan de gemeente alle vel- en snoeiwerkzaamheden in 
alle veiligheid zelf uitvoeren op het moment dat het beste uitkomt. 

Bernard Remue onderstreept wel 
dat er goeie contacten zijn met de 
naburige gemeenten, waardoor het 
mogelijk is om bijvoorbeeld praktische 
ervaringen uit te wisselen en dus ook 
bijkomende informatie te bekomen 
over wat er wel of niet haalbaar is in 
de praktijk. Hij vervolgt: ‘In dat kader 
zou het misschien nuttig zijn om 
bepaalde diensten over de gemeentes 
heen te laten samenwerken. Kleinere 
gemeentes ondervinden moeite om 
specifieke machines aan te schaffen 
en vervolgens af te schrijven omdat 

ze er niet genoeg werk voor hebben. Een investering met meerdere 
gemeentes zou dan zeker lonen. Bepaalde werkzaamheden zijn 
seizoensgebonden en kunnen moeilijk uitgesteld worden, maar 
soms zou het ook perfect mogelijk zijn om meer uren met eenzelfde 
machine te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan veegwagens of 

‘In het begin van de 
zerofytowetgeving 

was het soms koffiedik 
kijken en hebben we 

ons dikwijls afgevraagd 
of we moesten 

investeren en in welke 
machines.’

De nieuwe beregeningsgroep is voorzien van een 
zonnepaneel en wordt geruisloos aangedreven. 

Rixensart beschikt ook over een 
hoogtewerker op een lichte vrachtwagen. 

De kolkenzuiger wordt vrijwel 
dagelijks ingezet. 

Onlangs investeerde de gemeente in een nieuwe tractor 

met maaiarm. 
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kolkenzuigers die zo goed als dagelijks zouden kunnen ingezet 
worden. Zo ontstaat voor iedereen een win-winsituatie.’

Watervoorziening efficiënter laten verlopen
De gemeente Rixensart zet al jaren in op mooie bloemperken en 
-bakken. In de zomer vraagt de watervoorziening heel wat aandacht. 
Bernard vervolgt: ‘Er komt heel wat bij kijken. De grootste uitdaging 
blijft om ’s morgens vroeg genoeg te kunnen beginnen, zodat deze 
werkzaamheden efficiënt kunnen verlopen, de planten er echt 
maximaal nut van hebben en we geen water verspillen. Op zich is 
het geen problemen om onze mensen vroeg te laten vertrekken, 
maar de burgers zien het dikwijls anders. We hebben eerst een 
tijdje met een vrachtwagen en een beregeningsgroep gewerkt, maar 
later zijn we dan overgeschakeld naar een bestelwagen omwille van 
het lawaai. Vervolgens hebben we enkele jaren met een trekpaard 
gewerkt. De burgers hadden daar wel echt begrip voor, maar tegelijk 
waren er ook verkeersproblemen en het is niet evident om dagelijks 
met een trekpaard op pad te gaan in een gemeente als de onze. De 
bestelwagen met een klassieke beregeningsgroep met thermische 
motor had nog steeds nadelen en onlangs zijn we dan overgestapt 
naar een beregeningsunit met elektrische motor en zonnepaneel. We 
hadden deze uitrusting bij de gemeente Braine-le-Château gezien en 
vonden ze ook een meerwaarde voor ons. Dankzij een zonnepaneel 
worden de batterijen van de beregeningsgroep opgeladen en kunnen 
we voortaan ’s morgens vroeg beginnen zonder de omwonenden te 
storen. Bovendien is het nu mogelijk om iemand alleen op pad te 
sturen, wat onze werkplanning ook aanzienlijk vergemakkelijkt.’ 



Passie voor tuin en park ...

In de familie Truyen is tuinaanleg een evidentie. Guy Truyen, de vader van 
Jean-François, heeft zijn eigen bedrijf opgericht in de buurt van Gozée 
en Jean-François is bijgevolg ook opgegroeid in deze omgeving. Hij 
vervolgt: ‘Ik heb altijd genoten van het werken in een groene omgeving 
en het was dus ook vrij snel duidelijk dat ik er mijn beroep zou van 
maken. Toen ik jonger was, ging ik het grootste deel van mijn vrije tijd bij 
mijn ouders helpen en na mijn studies heb ik dan ook voor deze sector 
gekozen. In de beginjaren heb ik met mijn ouders samengewerkt, maar 
na een tijdje wou ik mijn persoonlijke accenten kunnen leggen. In 2009 
heb ik mijn eigen bedrijf opgericht terwijl ik in een eerste fase met mijn 
vader ben blijven werken. Vervolgens ben ik hier naar Neuville verhuisd. 
Waar nodig spring ik regelmatig bij mijn vader bij.’ 

... die uitmondde in een specialisatie in afsluitingen

In het begin had Jean-François een breed aanbod: gazon zaaien, maaien 
en snoeien, onderhoudscontracten voor tuinen, afsluitingen en kleine 
plantwerkzaamheden. Hij ondervond echter dat er veel concurrentie 
is binnen de sector: ‘Steeds meer mensen beginnen als tuinaanlegger 
in bijberoep. De basisinvesteringen blijven beperkt en omdat het voor 
hen een nevenactiviteit is, kunnen ze zich veroorloven om te werken 
tegen bodemprijzen. Omdat tuinaanleg geen beschermd beroep is, kan 
iedereen er zomaar in beginnen. Ik heb dus nagedacht over een verdere 
specialisatie die me in staat stelt om echt te doen wat ik leuk vind, maar 
ook om me te onderscheiden van de concurrentie. Op langere termijn 
wil ik me gaan specialiseren in het aanleggen van tuinen in plaats van 
onderhoudswerkzaamheden. Ik geef de voorkeur aan het plaatsen van 
afsluitingen, het inzaaien van gazon ... en ik beschik trouwens over de 
nodige machines!’

Jean-François Truyen komt uit een familie van tuinaanleggers. Van jongs af aan is hij ondergedompeld in het vak. Nadat 
hij eerst samen met zijn vader had samengewerkt, besloot hij zijn eigen bedrijf op te zetten en zelf cliënteel aan te trekken 
door zich verder te specialiseren in een aantal specifieke werkzaamheden. Ondertussen is ‘afsluitingen’ uitgegroeid tot de 
hoofdactiviteit. We zijn Jean-François midden oktober gaan opzoeken om iets meer te weten over zijn activiteiten en zijn 
aanpak.
Tekst & foto’s: Esther Hougardy

Tuinaanlegger

In Neuville specialiseert
Jean-François Truyen 
zich in afsluitingen

Jean-François Truyen: ‘Met het aanleggen van afsluitingen heb ik echt iets gevonden wat 

ik leuk vind en waar ik mijn boterham mee kan verdienen.’ 

Voornamelijk voor particulieren
Zijn klanten zijn voornamelijk particulieren. Ze doen beroep op 
Jean-François voor zowel de aanleg rond nieuwbouwprojecten als 
voor de heraanleg van bestaande tuinen. Jean-François: ‘Ik probeer 
de verplaatsingen tot maximaal één uur reistijd te beperken. Voor 
nieuwbouwprojecten combineer ik de aanleg van een nieuw gazon 
meestal met afsluitingen. Bij de heraanleg van bestaande tuinen merk 
ik dikwijls dat deze gepaard gaat met een verandering in het leven van 
de klanten: kinderen, een hond, een hoger werkritme of, integendeel, 
hun pensioen.’ 
Bij de aanleg van een nieuw gazon gebruikt Jean-François gazonrollen 
zodra hij de kans krijgt. Ze zijn eenvoudig en gemakkelijk te plaatsen en 
de klant heeft snel het resultaat waarvoor hij betaald heeft. Daarnaast 
zaait hij ook gazon op de klassieke manier, hij heeft er immers de 
machines voor. Hij voegt eraan toe: ‘Ik werk bovendien niet graag met 
onderaannemers. Daarom neem ik alleen het werk aan dat ik zelf kan 

Volgens Jean-François willen mensen eenvoudiger leven, het onderhoud tot een 
minimum herleiden en tegelijkertijd hun buitenruimte zoveel mogelijk benutten. 
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uitvoeren, behalve voor de aanplantingen. Ik werk dan samen met 
mijn vader omdat aanplantingen een van zijn specialiteiten zijn. Van 
zijn kant doet hij beroep op mijn kennis zodra een afsluiting moet 
geplaatst worden op een grotere werf en op deze manier houden we de 
toegevoegde waarde binnen de familie. Het werkt ook makkelijk omdat 
we op elkaar ingespeeld zijn. ’ 

Klanten maken meer budget vrij voor hun tuin
Volgens Jean-François willen mensen eenvoudiger leven, het onderhoud 
tot een minimum herleiden en tegelijkertijd hun buitenruimte zoveel 
mogelijk benutten. Jean-François: ‘Ik heb de indruk dat klanten zo 

min mogelijk tijd willen besteden aan hun tuin. Ze investeren in 
een robotmaaier en maken soms belangrijke budgetten vrij om het 
onderhoud van hun tuin achteraf zoveel mogelijk te beperken. Onlangs 
heb ik zo een tuin met specifieke grassen aangelegd omdat deze het jaar 
rond kunnen blijven staan en ieder jaar maar één keer gemaaid moeten 
worden. Op deze manier wordt het onderhoud echt tot een minimum 
herleid! Het verklaart ook waarom heel wat klanten mij contacteren om 
hun bestaande hagen te verwijderen en ze te vervangen door panelen 
of rotsen.’ 
Jean-François wijst er ook op dat klanten sneller beroep doen op een 
tuinaanlegger en geeft aan dat het bovendien steeds gemakkelijker 

De compacte John Deere 3045R tractor is uitgerust met een frontlader met een 

hefcapaciteit van 700 kg. 

Het machinepark is bewust beperkt gehouden. 
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wordt om een lening te verkrijgen om een tuin aan te leggen of heraan 
te leggen. In dat opzicht is de enige financiële limiet deze die de bank 
oplegt.’

Het type afsluiting en de klantbehoeften evolueren met de tijd
Als klanten in een nieuwe afsluiting investeren, hechten ze veel belang 
aan een langere levensduur. Hierdoor evolueren de gebruikte materialen 
ook sterk. Hout wordt steeds vaker vervangen door kunststof of inerte 
materialen, die minder onderhoud vergen en gemakkelijker te reinigen 
zijn. Jean-François: ‘Tegenwoordig plaats ik voor zowat 90% vaste panelen 
(volledige pvc-panelen of panelen met kunststoflatten), terwijl draad 
goed is voor circa 8% en vooral gekozen wordt voor langere afstanden, 
omdat de plaatsing sneller verloopt. En hout vertegenwoordigt nog 
amper 1%, net als rotsen trouwens.’ 

Groeien is niet echt een behoefte

Als we Jean-François vragen hoe hij zijn activiteit verder ziet evolueren, 
hoeft hij niet lang na te denken: ‘Voor het ogenblik is groeien zeker geen 
optie. Als mijn activiteit verder evolueert, zou ik sowieso personeel moeten 
aanwerven, zal ik deze mensen ook moeten begeleiden en dat interesseert 
me echt niet. Ik vind ook dat het feit dat de baas het werk zelf uitvoert een 
grote troef is. Ik ben altijd van harte welkom en over ‘t algemeen word ik 
bovendien echt verwend door mijn klanten. Ik zorg ook zelf voor de werf 
van bij het begin tot bij de oplevering van de werkzaamheden. Ik ben 
mij er goed bewust van dat er in het voorjaar altijd een piek is, maar ik 

denk dat ik die altijd op een goeie manier kan nemen, met de hulp van 
iemand op leercontract bijvoorbeeld. Bij het begin van het jaar, als de 
weersomstandigheden niet toelaten om buiten te werken, probeer ik wat 
verlof te nemen om mijn batterijen op te laden.’ 
‘Doordat ik niet per se wil groeien blijven de investeringen ook beperkt. 
Als ik bijvoorbeeld meer machines koop, moet ik een loods bijbouwen 
of huren. De machines die ik gebruik om afsluitingen te plaatsen zijn 
afgeschreven en de minigraver draait bijvoorbeeld alleen om gaten 
te boren … in tegenstelling tot andere, kleinere machines die vrijwel 
dagelijks zouden draaien! Meer machines aan het werk betekent dat 
we rekening moeten houden met de brandstofkosten, regelmatig 
onderhoud en de tijd die nodig is om ze netjes te houden. De messen 
van de grondboor moeten bijna dagelijks geslepen worden en kleine 
ongelukjes, zoals een stuk draad dat vast komt te zitten, zijn snel 
gebeurd. Laat staan dat ik nog meer machines zou hebben! Klein blijven 
komt ook overeen met mijn verlangen om me verder te specialiseren 
in de plaatsing van afsluitingen. Tevreden klanten bevelen me bij hun 
vrienden aan en op deze manier heb ik steeds genoeg werk. Doordat ik 
de prijs kan aanrekenen die ik nodig heb, realiseer ik voldoende marge 
op de goederen die ik nodig heb voor mijn werven. Ik zie veel grotere 
bedrijven die eerst alles op alles zetten om hun personeel aan het werk 
te houden en waar de calculatie pas achteraf gebeurt.’ 

Liever weinig, maar kwaliteitsvolle machines

Jean-François investeerde in aangepaste machines om zijn werk tot 
een goed einde te brengen. Zijn compacte John Deere 3045R tractor is 
uitgerust met een frontlader met een hefcapaciteit van 700 kg, terwijl 
deze machine toch smal en wendbaar blijft. Dezelfde tractor gebruikt 
hij om gazon in te zaaien of takken te verhakselen. Een minigraver met 
een grondboor en een kleine dumper vervolledigen zijn vloot ‘grote’ 
machines. Jean-François: ‘Ik mis soms een kniklader, omdat mijn 
compacte tractor soms moeite heeft om zware panelen te heffen en te 
verplaatsen. In dat geval is het soms behelpen.’
Wat zijn keuzes op gebied van investeringen in machines aangaat, is 
Jean-François duidelijk: ‘Ik koop kwaliteitsmachines en ik heb zeer goede 
contacten met de verkopers met wie ik werk. De onderhoudsbeurten 
vinden altijd plaats bij de dealer, meestal één keer per jaar. Ik vertrouw 
die mensen en het is tenslotte hun specialiteit. Voor mij geeft het rust om 
te weten dat mijn machines in orde zijn en goed functioneren.’  
Jean-François besluit: ‘Met het plaatsen van afsluitingen heb ik echt een 
activiteit gevonden die ik leuk vind en waar ik kan van leven. Omdat ik 
graag op mezelf werk, vind ik het tof om het grootste deel van de tijd 
alleen te werken. De klanten waarderen tot slot dat ik van in het begin 
tot op het einde zelf aanwezig ben op de werven en ze mij kunnen 
aanspreken als ze iets nodig hebben of willen aanpassen!’ 

Maaien is één van de activiteiten van Jean-François. 

De minigraver wordt voornamelijk gebruikt om afsluitingen te plaatsen. 

De behoeftes van de klanten evolueren mee met de tijd. 
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Sébastien Dubois is niet altijd met tuin- en parkmachines bezig geweest. 
Aan het begin van zijn carrière in 1998 was hij bezig met de revisie van 
brandstofmotoren. Vijf jaar later verhuisde hij van Nijvel naar de huidige 
gebouwen in Plancenoit en stortte hij zich op de verkoop van grasmaaiers. 
Beetje bij beetje kwam de nadruk vervolgens op tuin- en parkmachines 
te liggen. De bescheiden werkplaats werd vrij vlug uitgebreid en begin 
2019 nam Sébastien een nieuw gebouw met drie verdiepingen in 
gebruik. De kelderverdieping doet dienst als stockageruimte, terwijl 
de toonzaal twee verdiepingen inneemt. Ondertussen biedt het bedrijf 
werk aan een 8-tal mensen. Achter het bedrijf beschikt de eigenaar nog 
over een eigen ‘speeltuin’, een perceel van ongeveer 80 are dat gebruikt 
wordt om machines te demonstreren en te testen.

Zowel professionele als particuliere klanten

Tegenwoordig heeft het dealerbedrijf zowel particuliere als professionele 
klanten. Sébastien: ‘Ik zou zeggen dat de verhouding professionelen-
particulieren ongeveer gelijk is. Bij de professionelen hebben we zowel 
tuinaanleggers als gemeentebesturen als klanten, maar ook grotere 
parkeigenaars of bedrijven in de sociale economie, zoals Village Numéro 
1, dat mensen met een handicap aan het werk zet. Deze afwisseling 
is zeer interessant voor ons bedrijf, maar vergt ook een specifieke 
aanpak voor iedere doelgroep. Zo hebben we een deel van de toonzaal 
apart ingericht voor professionele klanten. Op deze manier vinden ze 
rechtstreeks de gepaste machines die hun aanbelangen en hebben 

In het Waals-Brabantse Plancenoit, op een boogscheut van de Leeuw van Waterloo, is Sébastien Dubois al zowat 16 jaar met de 
verkoop van tuin- en parkmachines bezig. Door de jaren heen kende zijn mechanisatiebedrijf een forse groei. Om zijn klanten 
optimaal te bedienen koos hij er bewust voor het aantal merken te beperken en een specifieke klantenaanpak te hanteren. 
We zochten Sébastien begin oktober op en hadden een boeiend gesprek met hem en met Pierre Marchal, zijn verkoper voor 
de professionele klanten. Een verhaal waar kansen grijpen, anders durven denken en duidelijk communiceren de bovenhand 
hebben.
Tekst & foto’s: Christophe Daemen

Mensen achter machines

Sébastien Dubois zet in op 
een persoonlijke aanpak voor 
professionele klanten

ze ook direct toegang tot de werkplaats. Het zijn maar kleine dingen, 
maar onze klanten weten dat echt te waarderen. Het andere deel van 
de toonzaal is eerder bestemd voor de particulieren. Naast de gangbare 
machines en werktuigen vinden ze er ook barbecues of tuinmeubelen 
bijvoorbeeld. Voor ons is het belangrijk om deze klanten te binden met 
een breder aanbod producten terwijl we op die manier ook de kalmere 
periodes meer invulling geven.’

Een eigen aanpak

Sébastien wil de professionele klanten in de watten leggen: ‘We hebben 
er bewust voor gekozen om ons niet zozeer te willen onderscheiden op 
vlak van prijs, maar wel om duurzame oplossingen aan te bieden. In dat 
opzicht hebben we een tijdje geleden Pierre Marchal aangetrokken als 

Pierre Marchal en Sébastien Dubois 
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verkoper. Zijn ervaring is voor ons van grote waarde om de noden van 
de klanten beter te begrijpen en vervolgens de ideale oplossing voor te 
stellen.’ Pierre Marchal vervolgt: ‘Vanuit een kleinere structuur ontstaan 
er vaak creatieve mogelijkheden om bepaalde acties naar een doelgroep 
op het getouw te zetten. Zo hebben we onlangs een ‘grondverzet-demo’ 
georganiseerd op ons eigen demoterrein. Heel wat tuinaanleggers 
en gemeentebesturen waren aanwezig en dit gaf ons de kans om de 
mensen persoonlijk te begeleiden. De positieve ervaring die we daarmee 
opdeden, nodigt uit om zoiets op regelmatige tijdstippen te organiseren. 
De kosten zijn beperkt en we onderhouden de contacten met onze 
professionele klanten. En bovendien kunnen de klanten ook onder elkaar 
van gedacht wisselen.’

Aantal merken bewust beperkt houden

Omdat de ouders van Sébastien zelf met een Iseki-zitmaaier werkten, 
lag het voor de hand om dat merk te verdelen. Sébastien vervolgt: 
‘Ik ben dan met Iseki begonnen. Door de goede verstandhouding 
met de commerciële mensen van HH Garden zijn we vervolgens ook 

andere merken van deze invoerder in ons gamma gaan opnemen. 
Naast Iseki verdelen we ook TS, Köppl en Ferris. Daarnaast hebben 
we ons bestaande aanbod onlangs uitgebreid met de knikladers van 
MultiOne en de minigravers van Komatsu. De meeste tuinaanleggers en 
gemeentebesturen investeren ook in dat soort machines en het was dus 
vrij logisch om ze ook aan te bieden. Verder verdelen we ook de machines 
en het handgereedschap van Husqvarna. Tegenwoordig verkopen de 
maairobots als zoete broodjes. Verleden jaar hebben we rond de 250 
exemplaren verkocht. Voor de installatie van deze robots doen we beroep 
op onderaannemers. Wij hebben de ervaring dat een tuinaanlegger die 
van aanpakken weet een maairobot gaat plaatsen bij zijn klanten en 
ondertussen voor andere zaken zorgt, zoals het scheren van hagen of het 
snoeien van bomen.’

Naverkoop afstemmen op de behoeften van de klant

Sébastien Dubois heeft een klare kijk op zijn eigen naverkoopdienst. 
Hij is van mening dat het geen zin heeft om veel mensen tewerk te 
stellen, maar dat het wel loont om bekwame, communicatievaardige 

Specifieke zaaimachines voor groentetelers maken deel uit 
van de nichemarkt om kalmere periodes op te vangen. 

‘Dankzij de verhuur kunnen we klanten bepaalde 
machines laten uitproberen.’ 

Een deel van de toonzaal werd
ingericht voor professionele klanten. 
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en leergierige mensen in dienst te hebben. Hij vervolgt: ‘We hebben 
de consumenten- en de professionele naverkoop opgesplitst omdat de 
verwachtingen helemaal anders liggen. Particulieren zullen het immers 
niet erg vinden dat ze iets langer op hun machine moeten wachten. Voor 
de professionele klanten proberen we de machine uiterlijk binnen de 
48 uur te herstellen en we merken dat onze klanten deze aanpak sterk 
waarderen. Verder hecht ik veel belang aan een goede communicatie. 
Het is belangrijk dat de klanten weten dat we met hun machine bezig 
zijn, wat er juist aan de hand is en hoe we het gaan oplossen. Anderzijds 
werken onze mensen graag in combinatie met een technieker en een 
verkoper. Het geeft ons de gelegenheid om de contacten met de klanten 
vlotter te laten verlopen en ik merk dat het echt een schot in de roos is. 
We passen trouwens hetzelfde toe voor demo’s. Per slot van rekening 
werken we allemaal met eenzelfde doel!’

De eigen verhuurafdeling is vaak het  
eerste contact voor de klant met machines

Onlangs is Sébastien Dubois begonnen met een eigen verhuurafdeling. 
De bedoeling van deze uitbreiding van de activiteiten is enerzijds de 
bestaande klanten te helpen als ze specifieke machines nodig hebben 
en anderzijds ook nieuwe klanten aan te trekken. Hij vervolgt: ‘Dankzij 
de verhuur kunnen we klanten bepaalde machines laten proberen. Ik zie 
het als een grote troef. Eens ze een machine aan de tand gevoeld hebben, 
zijn ze al grotendeels overtuigd om een dergelijke machine te kopen. 
Het laat ons ook toe om sneller in te grijpen als klanten in panne vallen 
met een grotere machine. Voor het ogenblik bestaat onze verhuurvloot 

uit een aantal standaardmachines, maar we sluiten niet uit dat we deze 
verder aanvullen met specifiekere machines, zoals bijvoorbeeld een 
mobiele zeef. Daarnaast bieden we bijvoorbeeld ook machines voor 
de alternatieve onkruidbestrijding aan. Het lijkt vanzelfsprekend dat 
dergelijke machines niet op 1-2-3 gekocht worden. Een tijdje kunnen 
huren en dan de vrijheid hebben om te beslissen over een aankoop is 
een grote troef. Een laatste belangrijk voordeel is dat we dan zelf zien 
waar de machines ‘verouderen’, wat ons natuurlijk helpt als we bepaalde 
machines moeten adviseren aan onze professionele klanten. Verder 
denken we na over de mogelijkheid en de haalbaarheid om sommige 
machines te verhuren met een operator. Niet iedereen voelt zich immers 
geroepen om zelf een minigraver of een stronkenfrees te bedienen. In 
veel gevallen kan het rendement van een huurmachine voor een klant 
dan pakken verhogen.’

Durven inzetten op specifieke doelgroepen
Naast het klassieke aanbod zet Sébastien Dubois ook in op alternatieven. 
Door de komst van Pierre Marchal werd de nadruk bijvoorbeeld gelegd op 
niet-chemische onkruidbestrijding. Pierre vervolgt: ‘Ik ben altijd geboeid 
geweest door deze alternatieve aanpak en door de jaren heen heb ik 
ook heel wat kennis en ervaring opgedaan in deze sector. Ik sta er nog 
versteld van hoe weinig gemeentebesturen of tuinaanleggers van deze 
technieken op de hoogte zijn. Niet zelden organiseert een gemeente een 
aanbesteding en koopt ze een specifieke machine. Achteraf wordt die dan 
vaak niet of verkeerd gebruikt. Ik ben ervan overtuigd dat we het verschil 
kunnen maken door deze aanpak voldoende uit te leggen en de gepaste 

machines aan te bieden in functie van de 
specifieke noden van een gemeentebestuur of 
openbare instelling. Tot slot zijn we ook gestart 
met een gamma voor kleinere groentetelers, 
met bijvoorbeeld specifieke zaaimachines. 
We zullen daar nooit honderden machines 
van verkopen, maar we zien het eerder als 
een nichemarkt om de kalmere periodes op te 
vangen.’  

Alternatieve onkruidbestrijding
is een van de specialisaties van het bedrijf. 

De werkplaats biedt genoeg ruimte
en is vanuit de toonzaal toegankelijk. 

Naast de grotere machines is Husqvarna een vaste waarde. 

Een degelijke service is onmisbaar geworden. 
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Allan de Cumont is 
polyvalent arbeider bij 
Latour Entreprise

Met deze rubriek willen we weg van de trend om te klagen dat het 
in de tuin & park sector altijd kommer en kwel is, dat we geen 
personeel vinden of dat mensen die bij ons zijn opgeleid 
naar andere sectoren gaan. Deze keer stellen we u Allan de 
Cumont voor, polyvalent arbeider bij Latour Entreprise in 
Aarlen.
Tekst & foto: Esther Hougardy

GreenTechPower: ‘Allan, wat houdt je job in?’ 

Allan de Cumont: ‘Ik zou zeggen dat het bosfrezen zowat 80% van 
mijn tijd inneemt. Daarmee bedoel ik het gebruik en de verplaatsing 
van de machine, natuurlijk, maar ook het feit dat ik soms ook zelf een 
werf ga bekijken om een prijsofferte te helpen maken, zeker als het 
over moeilijkere percelen gaat.
De overige 20% is onderverdeeld in twee verschillende soorten 
taken: alle andere bosbouwwerkzaamheden (bomen vellen, hout 
zagen, boomstronken frezen, transport enzovoort) en het onderhoud 
van zowel grote als kleinere machines.’

GTP: ‘Waarom heb je voor deze job gekozen?’

Allan: ‘Ik wilde echt een job vinden die bij me past. Ik had het 
nodig om buiten actief te zijn, mij fysiek in te zetten en te bewegen, 
nooit te lang op dezelfde plek te zijn ... In het begin deden we veel 
snoeiwerk voor particulieren. Vervolgens evolueerde het bedrijf met 
grotere werven naar professionele klanten, een stap die mij best 
beviel. Ik merk dat we bij dit soort klanten minder beperkingen 
ondervinden. We kunnen bijvoorbeeld heel vroeg beginnen en laat 
doorwerken zonder de omwonenden te storen. Daarnaast zijn deze 
werkzaamheden ook indrukwekkender en spannender.’

GTP: ‘Wat zijn de leukste dingen binnen je job?’
Allan: ‘Ik heb het geluk dat ik zelfstandig mag werken en dat ik mijn 

I  MY  
GREENTECHJOB

Naam:  Allan de Cumont 

Woonplaats:  Chaumont-Gistoux

Leeftijd:  27 jaar

Werkt bij:  Latour Entreprise

In dienst:  2014

Studies:  Secundair onderwijs 

I love my GreenTechJOB
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tijd zelf mag beheren zoals ik het wil, zolang het werk op tijd af is. Ik 
verhuis ook heel graag van werf naar werf en werk nooit erg lang op 
dezelfde plek! Daarnaast werken we vaak in een heel mooi kader in 
de natuur. Tot slot heb ik de kans om met nieuwe machines te werken, 
waar ik dankbaar en zorgzaam mee omspring. Ik zorg er bijvoorbeeld 
voor dat ze proper blijven. Het blijft immers mijn dagelijkse werkplek 
en het maakt ook trouwens deel uit van het imago van het bedrijf 
waar ik voor werk. Ik ben ook graag in contact met andere mensen, 
zoals de mensen van het Waalse DNF (Département de la Nature et 
des Forêts), de bosbouwbeheerders enzovoort. Tenslotte weet ik dat 
het bosbouwfrezen actief bijdraagt aan de vernieuwingscyclus van 
onze bossen en dat we het resultaat van deze werkzaamheden binnen 
20 jaar zullen zien.’  

GTP: ‘En de minder leuke?’

Allan: ‘Soms heb ik moeite om met de stress van een deadline om 
te gaan. Daarnaast weten we dat de bosbouwwerkzaamheden 
de machines vrij zwaar belasten en moet ik dus voortdurend een 
juiste balans vinden tussen prestaties en veiligheid. Verder spelen 
vandalisme en diefstal een grotere rol en moeten we waakzaam 
blijven. Tenslotte is het niet altijd leuk om negatieve opmerkingen te 
horen over ontbossing, zeker als deze komen van mensen die slecht 
of zelfs helemaal niet geïnformeerd zijn.’

GTP: ‘Wat zou je doen indien je niet met tuin & park techniek 
bezig was?’

Allan: 'Mijn vader en broer werken allebei bij de brandweer en 
waarschijnlijk had ik ook voor deze weg gekozen, maar eerder als 

vrijwilliger. Ik ben ook graag bezig met de renovatie van gebouwen: 
elektriciteit, sanitair, kleine metselwerken ... Ik voel me aangetrokken 
tot dit soort werk, ik moet iets met mijn handen kunnen doen en 
het eindresultaat zien, iets concreets krijgen. Mechanica voor lichte 
voertuigen – auto's en motorfietsen – zou me ook aantrekken.’

GTP: ‘Wat is je grootste droom?’

Allan: ‘Wonen op een afgelegen plek. In een huisje in de bergen 
met mijn familie, bijvoorbeeld. Wonen in een uitzonderlijke, rustige 
omgeving, enkel werken om mensen te helpen en in staat zijn om 
zelfstandig te leven. Maar eerst zou ik graag willen reizen. Ik wil weten 
hoe de bosbouw eruitziet in andere continenten en ook uitzonderlijke 
machines ontdekken.’

GTP: ‘Wat zou je aanraden aan anderen die in de sector willen 
beginnen of doorgroeien?’

Allan: Ik denk vooreerst dat het belangrijk is om niet te snel te willen 
evolueren. Ik werk in een kleine sector waar iedereen elkaar kent. Het 
is dan belangrijk om niet te ambitieus te willen zijn, maar eerder op je 
eigen ritme te groeien en een stevige basis op te bouwen. Daarnaast 
heb ik soms de indruk dat het veiligheidsaspect door veel mensen 
snel over het hoofd wordt gezien. Een ongeval is zeer snel gebeurd, 
maar vaak ook ernstig: veiligheid loont altijd! Ik vind het ook 
belangrijk om je voortdurend vragen te stellen over het beheer van 
bossen als een geheel. Tenslotte is het belangrijk om uiteenlopende 
taken en opdrachten tot een goed einde te leren brengen om verder 
te groeien binnen de sector.’    
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GreenTechPower: ‘Jullie zijn de laatste jaren een andere koers 
gaan varen. Kun je dit toelichten?’

Joël Van Dyck: ‘Laat ons duidelijk zijn: wat we deden, blijven we nog altijd 
doen. De laatste 2 jaar zijn we ons aanbod echter gaan uitbreiden naar 
de ‘grijze zone’. Voor ons zijn dat producten zoals veeg- en zuigmachines, 
rioolreinigers, huisvuilophaalwagens … Dat heeft ook gemaakt dat we 
nog creatiever zijn geworden in de aansturing van ons bedrijf. Klanten 
vragen oplossingen en geen machines. Gewoon dozen doorschuiven 
geeft geen toegevoegde waarde meer en zo zijn we tot maatwerk 
gekomen. Wij denken mee met de klanten en tekenen, bouwen en 
verbouwen waar nodig machines tot oplossingen voor hen. Ons cliënteel 
in de grijze sector zijn in eerste instantie openbare besturen, aannemers 
van veegwerken en tuinaannemers. De ingrepen die we doen, gaan 
van kleine aanpassingen zoals bijvoorbeeld camera’s op voertuigen 
plaatsen en  aanpassingen of uitbreidingen van de hydrauliek, tot 
machines en vrachtwagens uitrusten met een veegborstel en die dingen. 
Wij ontwerpen en bouwen bijvoorbeeld zelf de voorkeerwalsen die we 
op vrachtwagens en werktuigendragers zetten. Op de Multihog, die 
wij voor de Benelux verdelen, kunnen wij in principe alles opbouwen 
wat de klant wenst. Andere aanpassingen die we geregeld uitvoeren, 
zijn de afstandsbedieningen op verschillende machines waaronder 
de Schliesing-houthakselaars. Ik schat dat we 10% van onze omzet uit 
maatwerk voor de klant halen. Doordat we over de hele Benelux bepaalde 

De firma Marcel Van Dyck uit Houtvenne, tussen Aarschot en Heist-op-den-Berg, importeert en verdeelt voornamelijk machines 
voor tuinaannemers en openbare besturen in de Benelux. Naast de import heeft het bedrijf een eigen winkel waar de 
professional en de particuliere klant uit de regio voor hun machines terechtkunnen. Sinds enkele jaren is het bedrijf zich meer 
gaan specialiseren tot complete toeleverancier voor openbare besturen, een keuze die het brede gamma verklaart. We hadden 
een gesprek met CEO Joël Van Dyck en Sales & Marketing Manager Rocky Botticelli over de positionering van het bedrijf in de 
verschillende nichemarkten.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Mensen achter machines

Oplossingen in plaats van machines 

merken van machines zijn gaan verdelen die een hoge servicegraad 
vereisen, zijn we ook met vaste dealers beginnen werken.’

GTP: ‘Hoe krijgen jullie dat alles wettelijk geregeld?’
Rocky Botticelli: ‘De basisvoertuigen zoals vrachtwagens en 
werktuigendragers die we aanpassen, hebben in eerste fase een COC 
(Certificate Of Conformity). Dit is een officieel fabrieksdocument dat door 
de constructeur wordt afgeleverd voor alle Europese voertuigen die zijn 
geproduceerd na 2014. In dit document staat een resem technische 
gegevens die de toelatingsautoriteiten nodig hebben om de registratie 
af te handelen: CO2-uitstoot, afmetingen, vermogen, cilinderinhoud … 
Zolang onze aanpassingen binnen dit kader gebeuren, is er weinig aan 

De laatste 2 jaar is het bedrijf zijn aanbod gaan uitbreiden naar de ‘grijze zone’.
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de hand. In het geval we verder willen ingrijpen in de techniek van het 
voertuig zijn wij zelf COP-gecertificeerd (Conformity Of Production). Om 
deze COP te verkrijgen en te behouden, moeten we elke 2 jaar een audit 
ondergaan. In grote lijnen komt het hierop neer dat we in staat moeten 
zijn om een serie producten te maken die exact overeenkomen met de 
specificaties en prestaties zoals voorgeschreven in de typegoedkeuring.’

Complete lijn machines
met één aanspreekpunt

GTP: ‘Waar hebben jullie voor openbare besturen de laatste tijd 
het accent op gelegd?’

Joël: ‘De eerste jaren hebben we sterk ingezet op niet-chemische 
onkruidbestrijding, in de eerste plaats curatieve technieken zoals heet 
water, stoom en mechanisch onkruid verwijderen. Dat leerde ons dat er 
heel wat tijd kan gespaard worden als we preventief te werk gaan en zo 
zijn we ons gaan toeleggen op het vegen, borstelen en verzamelen. Je 
moet immers de voedingsbodem voor onkruid wegnemen, dan is het 
opruimwerk achteraf veel kleiner. Vegen, borstelen en verzamelen werd 
onze prioriteit op dat vlak. Dat bracht ons in contact met de Multihog, een 
werktuigendrager die voorzien is om alle soorten machines en borstels 
te kunnen opbouwen. Een volgende stap was de import van veegwagens 
van het Duitse merk Brock, een fabrikant die grote veeg-zuigmachines 
van 4 tot 12 m3 op vrachtwagenchassis bouwt.’ 

Rocky: ‘Voor die onkruidbestrijding willen we de specialist voor de 
openbare besturen en aannemers van veegwerken zijn en hun een 
totaaloplossing aanbieden. Om die reden hebben we ook zo sterk 
geïnvesteerd in een ruim aanbod werktuigendragers. Dat hebben 
we verder uitgebreid met de huisvuilophaalwagens van Farid. En de 
rioolreinigingsvoertuigen (kolkenzuigers) van Kaiser-Moro zijn via de 
vraag van een klant in onze portefeuille gekomen. Wij zijn nooit het 
bestaande gamma verder gaan uitbreiden om uit te breiden, maar 
hebben vooral ons aanbod nog meer gericht op wat onze klanten vragen. 
Wij willen het adres zijn waar zij hun oplossing kunnen vinden. Of het nu 
om een bestaande machine dan wel om een aanpassing gaat.’

Joël: ‘Naast wat we hierboven vertelden over de onkruidbestrijding en 
het reinigen hebben we stevig aan de weg getimmerd met de Wiper-
robotmaaiers, de Roberine professionele maaiers waarvan we sinds 

dit jaar opnieuw de import doen, de Energreen-werktuigendragers en 
-maaiers met afstandsbediening, de veegmachines en hellingtractoren 
van Aebi Schmidt en het nieuwe Shibaura-gamma. In omzettermen 
vertaald zit er toch nog 75% bij onze ‘oude doelgroep’ en halen we 25% 
uit nieuwe producten. Op termijn zie ik dat naar een 50/50-verhouding 
gaan.’

GTP: ‘Vinden jullie de juiste mensen om dit allemaal rond te 
krijgen?’
Joël en Rocky: ‘Tot pakweg 3 jaar geleden moesten we mensen aannemen. 
We hadden geen keuze omdat we medewerkers nodig hadden. Met scha 
en schande hebben we geleerd om te wachten en we zien dat die aanpak 
ons geen windeieren legt. Te snel te veel mensen aanwerven ontregelt 
de structuur van een bedrijf en kost uiteindelijk veel geld. We hebben 
rond personeel een langetermijnvisie ontwikkeld. We doen nu mee aan 
bijvoorbeeld examenjury’s in scholen, VOKA-projecten enzovoort. Door 
ons daar te profileren komen we in contact met medewerkersprofielen 
die meer aansluiten bij wat we in ons bedrijf nodig hebben. En door ons 
bekend te maken als werkgever bij het onderwijs en bij selectiekantoren 
geven we aan dat we in de running zijn voor personeel. Als we willen 
doorgroeien, moeten we beter op het juiste personeel inzetten. Het 
takenpakket wordt immers ook meer en meer gespecialiseerd. Naar het 
einde van het jaar toe zullen we meer dan een 40-tal vaste medewerkers 
in dienst hebben en dat is al een uitdaging op zich.’

GTP: ‘Wat mogen we in de komende maanden en jaren nog van 
jullie verwachten?’

Joël: ‘In de eerste plaats dat we consolideren wat we nu hebben. We 
hebben de laatste jaren een forse uitbreiding van ons gamma gekend 
en dat willen we eerst verder op de kaart zetten. We streven ernaar om 
voor onze klanten een adres te zijn waar ze oplossingen kunnen vinden. 
Samen met hen en in functie van hun budget en noden zoeken we dan 
naar de passende machine of techniek. Vervolgens willen we in heel onze 
verkoopsregio die machines op de kaart zetten. Zeker voor de machines 
van Brock, Kaiser-Moro, Farid, Multihog, Alké en Energreen, waarvoor 
we trouwens Benelux-importeur zijn. Daarbij sluit ook een verdere 
ontwikkeling van ons dealernet aan.’

Rocky: ‘We zien bijvoorbeeld bij de verkoop van elektrische voertuigen 
al 2 jaar een forse groei in ons bedrijf. Om onze toekomst te verzekeren 

‘We zien bijvoorbeeld bij de verkoop van elektrische voertuigen

al 2 jaar een forse groei in ons bedrijf.’
‘Op de Multihog, die wij voor de Benelux verdelen,

kunnen wij in principe alles opbouwen wat de klant wenst.’
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moeten wij nichemarkten aanboren en altijd gaan opzoeken wat een 
ander niet kan of durft. We krijgen langs verschillende kanten de vraag 
om in Wallonië een servicepunt op te richten. Dat geeft ons het voordeel 
om korter op de bal te spelen en nog klantgerichter te kunnen werken. 
Daarop aansluitend blijven we de noden van onze klanten nog verder 
opvolgen om waar mogelijk een passende oplossing voor hun probleem 
te vinden. Wat dat probleem ook moge zijn. Machines zijn een middel 
daartoe, maar geen doel op zich.’

GTP: ‘Zoveel verschillende machines en nog eens zoveel extra 
opbouwmogelijkheden, hoe kan je daar als verkoper je weg in 
vinden?’

Joël: ‘Als onze verkoper een offerte maakt voor een machine of – om 
het nog breder te stellen – voor een pakket, dan kan hij terugkoppelen 
naar een productverantwoordelijke die voor hem hier op het bedrijf 
op de computer perfect zal uittekenen hoe het geheel er technisch zal 
uitzien en wat het tot op een eurocent na moet kosten. Afhankelijk van 
de complexiteit van het gevraagde zal deze oplossing voor onze verkoper 
binnen de dag ter inzage beschikbaar zijn op ons interne netwerk, dat 
hij van overal kan raadplegen. Zo kan hij de klant dan ook snel adviseren 
en bijsturen waar nodig. Deze snelle manier van handelen maakt dat 
we echt in oplossingen kunnen denken en dat de klant ook tegenover 
zijn overste(n) snel kan reageren. Deze aanpak resulteert in een grote 
klantentevredenheid en maakt de doorlooptijd in ons bedrijf veel 
kleiner. Dit is naar onze mening ook de enige manier om in de toekomst 
te kunnen omgaan met grote en ingewikkelde machines.’ 

Marcel Van Dyck wil het adres zijn waar openbare besturen

en aannemers hun oplossing kunnen vinden.

Joël: 'Wij ontwerpen en bouwen bijvoorbeeld zelf de voorkeerwalsen die we op 
vrachtwagens en werktuigendragers zetten.'

Marcel Van Dyck: constructie heeft er altijd ingezeten
De firma Marcel Van Dyck is genoemd naar de stichter, die in het 
begin van de jaren ’80 samen met zijn broer openbare en private 
tuinaanleg deed. Daarna is de handel in machines begonnen. In 
1981 begon Marcel met de groothandel in machines en 7 jaar later 
stapte hij uit het familiebedrijf en begon voor zichzelf. De merken 
die hij toen in de groothandel voerde, zijn mee overgegaan. 

Joël: ‘Omdat we het professionele maaiermerk Roberine toen (in 
2004) kwijt waren, hebben we een prototype van de Vandy-maaier 
ontworpen en dat laten bouwen door CSF in Italië. Door die maaier 
hebben we in de Benelux ons bedrijf op de kaart gezet. Een ander 
Italiaans zitmaaiermerk, Grillo, verdeelden we al sinds het begin 
van de jaren ’90. Doordat Grillo zijn range uitbreidde, waren er bij 
verschillende types overlappingen met de Vandy en konden we de 
klanten verder beleveren met Grillo-machines. Dan heeft de tijd 
alles ingehaald en door verschuivingen op internationaal niveau zit 
Roberine opnieuw bij ons.’ 

Anno 2019 verdeelt het bedrijf Marcel Van Dyck 50 
merken van machines voor grasonderhoud, maaien, 
snoeien en trimmen, hout- en bladverwerking, 
grondbewerking, onkruidbestrijding, vegen en reinigen 
… Maar ook huisvuilophaalwagens, rioolreinigers, 
transportvoertuigen, machines voor sneeuw- en 
ijzelbestrijding en multifunctionele voertuigen.

De tijd heeft alles ingehaald en de

Nederlandse Roberine-maaier is terug van weggeweest.

De Vandy-maaier was een eigen ontwerp dat in Italië werd gebouwd.
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18V- en 36V-concept met intelligente batterijen
Zowel de compacte accu's van 18 volt als de krachtige accu's van het 
36V-platform zijn verkrijgbaar met verschillende vermogens, zodat voor 
elk toestel of gebruik de juiste batterij voorhanden is. Bij de batterijen 
kunnen de resterende laadtijd, de resterende gebruikstijd en de 
capaciteit in percentage continu worden afgelezen. Vooral de resterende 
gebruikstijd is zinvol: afhankelijk van de machine waar de batterij in 
zit én het vermogen dat gevraagd werd, zal de elektronica berekenen 
hoelang er met de accu nog op het bestaande tempo kan worden verder 
gewerkt. Als de batterij vanuit bijvoorbeeld een zware hogedrukreiniger 
in een trimmer wordt gestoken, dan zal deze een hogere gebruikstijd 
weergeven zodra de trimmer eventjes gewerkt heeft. De batterij ‘voelt’ 
dan dat ze in een trimmer zit en de elektronica herberekent de capaciteit.

Door de krachtige bescherming tegen waterstralen hoeft men tijdens 
reinigingsklussen niet op watergevoelige componenten te letten (klasse 
IPX5: spuitwaterdicht). De accu's zijn daarnaast beschermd tegen stof. De 
accubehuizing is gemaakt van robuuste kunststof en daardoor stootvast. 
Dankzij het efficiënte temperatuurbeheer leveren de accu's ook bij 

’t Is niet zwart of wit: ’t is geel of grijs!
Kärcher is in de eerste plaats gekend van zijn hogedrukreinigers en professionele veeg- en borstelmachines. De eerstgenoemde 
machines zijn standaard geel gekleurd en waar het handbediende machines betreft, zit er meestal een stroomkabel aan het 
toestel. Daarin is er sinds kort verandering gekomen. Midden september kondigde het bedrijf een grootscheeps elektro-
offensief aan: meer dan 40 al dan niet bestaande machines ruilden hun stroomkabel in voor een accu. Tegelijk werd er nog 
een resem nieuwe machines aan het gamma toegevoegd.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Techniek

Het accu-universum van Kärcher 

‘Kärcher levert vanaf nu zijn producten in grijs of geel. De 
eerste zijn de professionele accutoestellen, de gele kleur is 

voorbehouden voor machines voor de particulieren.’

intensief gebruik een stabiel vermogen. Hierbij beschermt de slimme 
celmonitoring tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Als 
een apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, zorgt de procesgestuurde, 
automatische opslagmodus van de accu's voor een lange levensduur van 
de cellen. Een batterij tussentijds op- en ontladen is dus niet meer nodig.

8 categorieën van accumachines 
De samenhang achter de verschillende machines van Kärcher laat zich 
uitleggen als ‘machines voor het onderhoud’. De fabrikant die bekend 
raakte als ontwikkelaar van hogedrukreinigers heeft zijn missie ruimer 
gezien en concentreert zich ondertussen op machines en technieken voor 

CEO Hartmut Jenner is ervan overtuigd dat gezinnen binnenkort alleen nog maar 

reinigingsapparaten gebruiken die onafhankelijk van het stroomnet werken.
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onderhoud in de ruime zin van het woord. Met de productie en verkoop 
van kettingzagen en bosmaaiers bijvoorbeeld wil Kärcher zich niet op 
de bosbouw richten, maar op het onderhoud van bomen en hagen bij 
gebouwen, in openbare groene ruimtes en in tuinen. Vanuit die visie 
klopt heel het plaatje en is de weg nu vrijgemaakt voor een nog ruimer 
aanbod van innovatieve machines.

Nat- en droogzuigers
Stofzuigers op wielen of als ruggedragen pakket? Kärcher heeft ze 
allebei in het accugamma. Naast de gekende toepassingen zullen deze 
machines op andere plaatsen kunnen worden ingezet waar tot nog toe 
geen stofzuiger kon komen. Een groot voordeel is de tijdswinst.

Machines voor onderhoud van bomen
Daarin zitten machines als kettingzagen, afkortzagen, kettingzagen 
op stok en snoeitangen. Deze machines zijn verkrijgbaar met 18V- of 
36V-batterij en bestaan in particuliere en professionele uitvoering.

Grastrimmers
Kärcher heeft een assortiment grastrimmers en bosmaaiers. Op de 
zwaardere machines kan ook een onkruidborstel worden gemonteerd. De 
hoek van de maaikop ten opzichte van de steel kan worden versteld. Bij 
sommige modellen kan de snelheid van de maaikop worden geregeld.

Bladblazers en -zuigers
Het assortiment omvat bladblazers in handgedragen of ruggedragen 
uitvoering en bladzuigers met opvangzak en ingebouwde mulcher. 
Afhankelijk van het type kan de windsnelheid geregeld worden.

Hogedrukreinigers
Hier is Kärcher op zijn creatiefst geweest. Van hogedrukreinigers ter 
grootte van een handpistool tot zware, professionele machines. Beide 
versies zuigen zelf hun water aan en zorgen ervoor dat er zelfs kan 
gereinigd worden in de ‘middle of nowhere’, zolang er maar water 
voorhanden is. Dit kan nuttig zijn voor reinigingswerken zoals het proper 
maken van machines als ze onderweg moeten hersteld worden, voor het 
opkuisen van kleine vervuilingen, enzovoort. Afhankelijk van het type 
kan de machine met een 18V- of zelfs een dubbele 36V-batterij geleverd 
worden.

Grasmaaiers
Bij de maaiers is er een grijs model voor zwaar, professioneel gebruik en 
een reeks machines voor de semi-professional. De zware, professionele 
versie werkt op 36 volt, maar heeft de mogelijkheid om twee batterijen 
tegelijk aan te koppelen. De meeste machines zijn met opvang of als 
mulcher te gebruiken.

Heggenscharen 
Er zijn twee nieuwe, professionele machines met een mes van 550 en 
650 mm en vijf nieuwe machines voor de liefhebber. De eerste reeks is 
op 36 volt omwille van de autonomie en de gevraagde kracht, de tweede 
geeft voorrang aan een licht gewicht en handigheid. 

Professionele alleszuigers en schrobmachines
Om het accu-offensief af te ronden heeft Kärcher een aantal toestellen 
uit het reinigingsgamma – borstelmachines en vacuumcleaners – met 
accu uitgerust. Hier geldt ook als voordeel dat ze kunnen worden ingezet 
op plaatsen waar een draadtoestel niet of moeilijk zou geraken. Maar 
tijdswinst blijft ook hier de grootste troef.

De toekomst?

Accu-apparaten zullen bij de reiniging en het onderhoud 
steeds belangrijker worden. Enerzijds ontstaan er nieuwe 
toepassingsmogelijkheden, omdat ze zelf in hun energie voorzien. 
Anderzijds worden voor de gebruiker de werkzaamheden aanzienlijk 
lichter. Handelingen zoals kabels afrollen, een contactdoos zoeken en 
kabels oprollen behoren tot het verleden, struikelblokken verdwijnen 
en moeilijk bereikbare plaatsen worden eenvoudig te reinigen. Bij de 
reiniging van gebouwen nemen al deze kleine taken veel tijd in beslag. 
Door het gebruik van accu-apparaten kan dus aanzienlijk wat werktijd 
bespaard worden in vergelijking met modellen met snoer. 

En het is nog niet gedaan

Vóór het einde van 2020 zal Kärcher nog eens meer dan 20 nieuwe 
accuproducten op de markt brengen. CEO Hartmut Jenner is ervan 
overtuigd dat gezinnen binnenkort alleen nog maar reinigingsapparaten 
gebruiken die onafhankelijk van het stroomnet werken. Zelfvoorzienend, 
tijdbesparend én milieuvriendelijker en krachtiger dan ooit tevoren. 

Met volle batterij zou deze kettingzaag goed zijn
voor 100 snedes in een tak van 10 cm diameter.

Deze professionele hogedrukreiniger kan met 2 
batterijen een half uur op vol vermogen draaien.

Het uiterlijk van deze snoeitang
met 18V-batterij is zeer robuust.

De zware, professionele versie werkt op 36 volt,
maar heeft de mogelijkheid om twee

batterijen tegelijk aan te koppelen. 

Een kop die verstelbaar
is van spuit naar vuilfrees.

Zowel de compacte accu's van 18 volt als de krachtige accu's 

van het 36V-platform zijn verkrijgbaar met verschillende 

vermogens.



Hij was al te bewonderen op enkele groenbeurzen de afgelopen 
maanden: de Greenbuster van het Deense Kwern. Deze dubbele 
onkruidborstel is compatibel met de Husqvarna Rider 200 en 300 en 
werd zelfs speciaal daarvoor ontwikkeld. De fabrikant weet ook al te 
melden dat de Kwern Greenbuster met dubbele onkruidborstel ook 
geschikt zal worden gemaakt voor de nieuwe types Husqvarna Rider die 
eveneens vanaf het voorjaar 2020 op de markt komen. 
De werkbreedte van de Kwern Greenbuster met dubbele onkruidborstels 
bedraagt 135 centimeter. De onkruidborstel meet 100 x 135 x 45 
centimeter (L xB x H) en hij weegt slechts 45 kilogram. Hij werd ontwikkeld 
omdat er bij tuinaannemers, aannemers en groenvoorzieners vraag was 
naar een compacte en vlot te installeren borstel. Omdat de Husqvarna 
Rider in de Scandinavische landen een populaire maaier is, lag het voor 
de hand dat de onkruidborstel hierop zou worden ontwikkeld. Voor 
Husqvarna betekent het dat de klant de Rider nog multifunctioneler kan 
inzetten. 

Voorzien voor 3.300 m2 per uur

De beschermkap, die de bewegende onderdelen van de onkruidborstel 
beschermt, is vervaardigd uit roestvrij staal. Het koppelstuk waarmee ze 
aan de Husqvarna Rider kan worden gemonteerd, is gegalvaniseerd. Het 
steunwiel dat aan het gegalvaniseerde koppelstuk zit, zorgt voor een 
stabiele bodemvolging en voor minder belasting van de ophanging aan 
de maaier. De aandrijving van de borstelelementen gebeurt door middel 
van drie tandwielkasten. Twee drijven de twee borstelelementen aan, 
de derde is een T-tandwielkast die de centrale poelie aandrijft die aan 
de V-riem van de Husqvarna Rider is gekoppeld. De aandrijfriem, die 
normaliter het maaidek aandrijft, drijft in dit geval de borstels aan.

Vanaf het voorjaar 2020 is de Deense Kwern Greenbuster met dubbele onkruidborstels verkrijgbaar op de Europese markt. 
Deze onkruidborstel is ontwikkeld vanuit de groensector zelf en dat zie je in alle details. Hij veegt in relatief korte tijd een groot 
oppervlak goed schoon, onder meer door de speciale veerstalen bladen waaruit de borstels zijn opgebouwd.
Tekst: Dick van Doorn   I   Foto’s: Dick van Doorn en Kwern

Techniek

Supersnel onkruid borstelen met 
dubbele Greenbuster

Met de Greenbuster kun je theoretisch ongeveer 3.300 m2 per uur vegen. 

De Kwern Greenbuster in combinatie met de Husqvarna Rider 200 of 300 
veegt tegen een gemiddelde snelheid van 2,5 kilometer per uur. Bij een 
werkbreedte van 135 cm zou dat theoretisch uitkomen op circa 3.300 m2 
per uur. Alles hangt natuurlijk af van de staat van de ondergrond en de 
hardnekkigheid van de vuildeeltjes.

Veerstalen bladen

De borstelset is uitgevoerd met vijf sets borstels van ieder drie stuks. De 
levensduur is ongeveer 6 tot 8 uur per set. De borstels kunnen eenvoudig 
worden vervangen door twee bouten los te draaien. Een nieuwe 
borstelset van vijf borstels kost net geen 100 euro. De borstels bestaan 
uit vlakke veerstaalbladen. Doordat deze veerstalen bladen naar alle 
kanten uitwijken, wordt het onkruid goed uit de tegelvoegen gekrabd. 
Het kunststof omhulsel aan het begin van de borstelset voorkomt dat de 
bladen te ver uit elkaar gaan staan. Het resultaat van de Greenbuster is 
ronduit ‘grondig’ te noemen. Het overgrote deel van het onkruid sleept 
hij uit de voegen, loszittend onkruid wordt door de speciale veerstalen 
bladen volledig verwijderd.
Optioneel kun je een enkele of dubbele afschermkap op deze 
Greenbuster monteren. Daarmee voorkom je dat losgemaakt materiaal 
zoals steentjes en zand weggeslingerd worden. De beschermkap wordt 
door middel van een sleufgatsluiting eenvoudig onder het koppelstuk 
van de zitmaaier gemonteerd. Door het lage toerental van deze borstel 
wordt het geveegde materiaal niet ver weggeslagen, wat het risico op 
beschadigingen rondom verkleint.
Met de Kwern Greenbuster met dubbele onkruidborstels kan er ook 
makkelijk sneeuw worden geruimd. In een aantal Europese landen wordt 
het kleinere model Greenbuster met één borstel en eigen motor daar al 
volop voor gebruikt. 

De Husqvarna Rider 300 met 
de Kwern Greenbuster met 

dubbele onkruidborstels
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Het had fel geregend en de grond was verzopen van het water toen 
we met de rupslader op pad trokken. De insporing bleef beperkt want 
enkel bij kort manoeuvreren kon je zien waar de machine gereden had. 
Uiteindelijk waren we snel gewend aan deze ergonomische lader. In de 
geveerde zetel voelden we weinig of geen trillingen die tijdens het rijden 
door de rupsen werden veroorzaakt, ook niet als we over verhardingen 
reden. Een plus voor comfort! Wat ons het meest verraste, was de 
duwkracht van deze wiellader op rupsen. Waar een band al snel begint 
door te slippen, de ondergrond beschadigt en uiteindelijk de machine 
tot stilstand brengt, blijft hier het vermogen over de vier wielen verdeeld. 
De voorwielaandrijving en de differentieelblokkering komen op deze 
manier volledig tot hun recht. Een ander sterk punt is de stabiliteit bij 
het knikken, een gevoel dat je bij dezelfde machine op banden niet zou 
hebben. De draaicirkel bleef, ondanks de rupsen, beperkt.

Het concept van de 7545 op rupsen

Bij de Norcar-knikladers zit de bestuurder, net zoals bij de grotere wiel-
laders, met de bestuurdersstoel op het achterframe. Dit maakt dat de 
kniklader soepel en gemakkelijk kan manoeuvreren. Men kan veilig en 
gecontroleerd rijden en het werk kan gemakkelijk en effectief worden 
uitgevoerd, zelfs in nauwe ruimtes. De a7545 4T kniklader heeft een laag 
zwaartepunt. Dat zorgt ervoor dat men veilig en stabiel kan werken op een 
moeilijk en oneffen terrein zonder gevaar voor omkantelen. Dankzij de 
pendelbeweging is de lader stabiel, ongeacht het terrein of de lading. De 
overlastbeveiliging geeft aan wanneer de machine zich begint te lichten. 
Bovendien is de grip ideaal waardoor de bestuurder de stabiliteit van de 
lader goed aanvoelt.

Sinds meer dan 20 jaar ontwikkelt en bouwt Norcar knikladers voor landbouw, industrie, de paardensector, de tuinaannemerij 
en de openbare besturen. De eerste laders werden verkocht onder de merknaam Agromatic. 
Tekst & foto’s: Peter Menten

Techniek

Norcar a7545 4T
wiellader op rupsen 

De a7545 4T is een kniklader met rubberen tracks die wordt aangestuurd 
door een krachtige 45pk-viercilindermotor van Kubota. Die is gekoppeld 
aan een hydraulische pomp, die de olie levert voor de 4 hydraulische wiel-
motoren. 
De 35 cm brede rups zorgt voor uitstekende tractie en een lage druk op 
de ondergrond, omgerekend 170 g/cm² met lege machine. Indien nodig 
kunnen de rupsen vervangen worden door wielen.
De compacte en sterke constructie van de hefarm en het voorframe zorgen 
ervoor dat de machine zich stabiel gedraagt en goed is uitgebalanceerd. 
Dankzij de centrale arm heeft de bestuurder een ruim zicht op de werktui-
gen voor de machine. De telescopische arm zorgt voor meer gebruiksge-
mak van de lader dankzij de extra hefhoogte en reikwijdte.

De bak van de Norcar heeft een grote kiephoek, zowel bij 
het uitkiepen als het opscheppen.
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Automotive-rijsysteem
Deze a7545 4T is uitgerust met het Auto-
motive-rijsysteem. Dit systeem geeft de 
bestuurder totale controle over het motor-
toerental en de transmissie van de motor 
bij vooruit-/achteruitrijden. De rijrichting 
wordt geselecteerd met een schakelaar op 
de joystick. Bij het Automotive-rijsysteem 
kan het toerental van de motor ook worden 

geregeld met het handgas, waardoor een efficiënt gebruik van hydrauli-
sche toebehoren zoals gazonmaaiers, sleuvengravers en dergelijke mo-
gelijk wordt. De rijsnelheid van de lader en het toerental van de motor 
worden bepaald door het gaspedaal dat met de rechtervoet wordt be-
diend.
Aan de linkerkant zit er een inchpedaal (gecombineerde rem en koppe-
ling) waarmee de rijsnelheid zelfs bij een hoog toerental manueel kan 
veranderd worden, bijvoorbeeld tijdens laadwerkzaamheden of bij het 
gebruik van toebehoren die een hoog motortoerental vereisen. Het Auto-
motive-aandrijfsysteem is gemakkelijk te bedienen en is uitstekend voor 
laden en lossen, maar ook om bijvoorbeeld ononderbroken over wegen 
en straten te rijden. De bediening van het systeem voelt als het besturen 
van een auto met automatische transmissie.
De Norcar is verder uitgerust met hydraulische remmen en een geavan-
ceerd veiligheidssysteem. De remmen worden automatisch geactiveerd 
als de bestuurder van de bestuurdersstoel komt en de handrem van de 
kniklader kan enkel opnieuw afgezet worden als de bestuurder op zijn 
plaats zit. Het is aan de ene kant vervelend, maar aan de andere kant ook 
een veiligheid dat de machine de remmen dichtzet als men eraf stapt. 

De arm kan hydraulisch uitschuiven. De hydraulische 

snelwissel voor het voorzetstuk is hier duidelijk zichtbaar.

De motorkap gaat in één stuk open en geeft onmiddellijk vrije toegang tot alle 
onderhoudspunten en filters.



In een standaard verbrandingsmotor wordt (maar) ongeveer 25% van 
de energie die in de brandstof zit omgezet in bewegingsenergie. De rest 
wordt via het koelsysteem als warmte afgevoerd. Als deze motor dan in 
een voertuig wordt gebruikt, gaat er afhankelijk van de transmissie nog 
eens 5% verloren onder de vorm van wrijving: energie die dan ook nog 
eens als warmte moet worden afgevoerd. Uiteindelijk blijft er maar circa 
20% over voor de overbrenging van het vermogen op de grond. 

Deze vaststelling zorgde ervoor dat men bij Fendt zijn eerste stappen 
in de elektrificatie van een trekker onderaan het gamma heeft gezet: 
‘We beginnen met de kleinste smalspoortrekker en vervangen de 
verspilzuchtige verbrandingsmotor door een elektrische, die in volume 
en gewicht maar een fractie van de dieselversie is. Verder behouden we 
onze traploze Vario-transmissie omdat we daarmee de wrijvingsverliezen 
tot een minimum kunnen beperken.’ Ter info: de elektrische motor zit 
ingebouwd in het carter van het transmissiehuis waar vroeger motor en 
versnellingsbak samenkwamen.

Waarom geen elektromotor rechtstreeks op de wielen?

Zonder het concreet te hebben getest, meent een ingenieur bij Fendt 
dat het rendement van deze elektrische trekker eerder in de buurt van 
85% dan van 25% ligt. Want door een elektromotor te nemen, zijn de 
warmteverliezen die een dieselmotor zou produceren nagenoeg weg. 
Een elektromotor creëert ook nog warmte, onder meer voor de regeling 
van de motor, maar dat is een relatief klein aandeel. Fendt koos ervoor 
om de Vario-transmissie te behouden en de elektromotor rechtstreeks 
op de ingaande as van de transmissie aan te sluiten. Dat geeft als 
voordeel dat alle hydraulische en mechanische functies die de trekker 
voorheen kon doen gewoon behouden blijven: aftakas, olieventielen en 
hefinrichting. Anders moest er nog een aparte regeling voor de aftakas 
worden gemaakt, voor de aandrijving van de oliepompen enzovoort. De 
elektromotor draait tegen dezelfde toerentallen als de dieselmotor die 

Fendt stelde in oktober zijn e100 Variotrekker voor. De Duitse constructeur wil met dit prototype gaan uittesten wat een 
elektrische trekker in zijn mars heeft. Hoewel Fendt een sterke reputatie heeft bij trekkers tot boven de 400 pk, geeft het aan 
dat er meer elektrisch potentieel in kleine trekkers zit dan in grote. Dat vraagt wel een woordje uitleg.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Techniek

Elektrische
smalspoortrekker bij Fendt 

‘De traditionele verbrandingsmotor is een bron van 
energieverspilling: amper 25% van de energie wordt

omgezet in beweging. De rest is warmte.’ 

er anders zou inliggen: circa 800 toeren in vrijloop en ongeveer 1.900 
toeren bij volgas. Als we met het rijpedaal rijden, dan ‘spelen’ we met de 
elektromotor tussen 800 en 1.900 toeren en past de Vario-transmissie 
zich aan aan wat de praktijk vraagt. De aftakas reageert gewoon zoals 
iedere andere aftakas en er is ook een stopcontact achteraan om 
werktuigen elektrisch aan te drijven.

De laatste twee jaren onderging de Fendt e100 talrijke praktijktesten 
onder verschillende omstandigheden: van landbouwtoepassingen tot 
gebruik bij openbare besturen en winterdienst. Met die ervaringen werd 
de trekker technisch verbeterd en verder ontwikkeld.

Gewoon opladen zonder extra investeringen

Bij tuinaannemers en openbare besturen zijn de DC-snellaadstopcontacten  
(supercharger) nog geen gemeengoed geworden. Daarom wordt de 
Fendt e100 niet met een CCS-stopcontact, maar met een Type 2 contact 
uitgerust (zie foto). Bovendien wordt de trekker met een laadkabel voor 
een 400V-stopcontact tot 32 A uitgerust. In de praktijk levert dat 22 kW 
oplaadvermogen, aldus de fabrikant. Met dit vermogen kan de batterij 
in 5 uur volledig worden opgeladen. De gelijkstroom-snellaadfunctie is 
natuurlijk verder beschikbaar.

Doordat de trekker mechanisch en op vlak van transmissie identiek gebleven

is aan een standaard smalspoortrekker kan hij ook alle werktuigen aandrijven.

De klant kan dus zijn bestaande werktuigen blijven gebruiken.
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Verbeterd thermomanagement voor koud en warm weer

In het kielzog van de verdere ontwikkeling werden verschillende 
batterijsystemen onderzocht. Op dit moment worden die in allerlei 
veld- en labosituaties intensief getest. Door de uitwerking van het 
thermomanagement is het nu mogelijk om in de winter de batterij 
binnen enkele minuten op bedrijfstemperatuur voor te verwarmen, en in 
de zomer af te koelen tot de ideale bedrijfstemperatuur. Daarmee samen 
kan ook de cabine voorverwarmd of gekoeld worden.

Op verschillende gebieden te gebruiken

Doordat de trekker mechanisch en op vlak van transmissie identiek 
gebleven is aan een standaard smalspoortrekker, kan hij ook alle 
werktuigen aandrijven. Bij verschillende praktische toepassingen 
met aftakasaangedreven werktuigen zoals een hooikeerder, hark of 
kalkstrooier of met hydraulisch aangedreven werktuigen zoals een 
veegborstel of een elektrisch aangedreven zoutstrooier voor winterdienst 
blijft deze elektrische trekker zich handig én krachtig gedragen. Fendt 
wil eerst nog verdere testen uitvoeren vooraleer deze prototypes in 
productie gaan. Zeker op vlak van de batterij is er op dit moment zo veel 
in beweging dat er nog meer uit de kan te halen valt. 

Kanttekening bij het rendement van een accu-aandrijving
Volledigheidshalve willen we wel een kanttekening maken bij het 
energetische rendement van een elektro- en een brandstofmotor. Als 
we dit vergelijken dan ‘meten’ we vanaf het moment dat de stroom in 
de accu of de brandstof in de tank zit. De kortste weg, of het grootste 
rendement, wordt daar gehaald waar de trekker rechtstreeks vanuit 
een zonnepaneleninstallatie of windmolen kan worden opgeladen. 
Als de stroom vanuit een of andere elektriciteitscentrale op gas of 
vanuit een windmolenpark op de Noordzee moet komen, dan zit 
daar ook rendementsverlies op. Hetzelfde geldt voor een vloeibare 
brandstof. Deze moet ook ergens ontgonnen worden, opgepompt, 
getransporteerd en gedistilleerd. Al die tussenstappen vragen ook 
energie. En dan spreken we nog niet over het financiële rendement, 
want dan wordt het plaatje nog complexer.

De trekker is zowel voor- als achteraan voorzien 
om stroom af te takken en heeft een stopcontact 

voor het aansturen van de werktuigen.

Bij een elektrische aandrijving moet 
er ook gekoeld worden, al is dit maar 
een fractie van de koeling bij een 
brandstofmotor.

Het stopcontact voor de laadstekker zit links voor 
de cabine. De batterij kan in een goede 5 uur 

opgeladen worden.
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Fedagrim organiseert voor de 71e keer de beurs Agribex. Op deze van oorsprong landbouwbeurs krijgt de 
sector van tuin en groene zones meer en meer zijn eigen vaste stek. In Paleis 8 en een deel van 3 en 4 
zullen de belangrijkste importeurs en verdelers van materieel voor tuin en groene zones hun producten en 
diensten aan het professionele publiek voorstellen. Dinsdag 3 december is opgevat als professionele dag. 
Professionelen en standhouders kunnen elkaar dan ontmoeten in een vertrouwelijke sfeer, gepaard met een 
lunch op de middag. Meer info: www.agribex.be 

Agribex van 3 tot en
met 8 december 2019

Stihl MS 500i
Kettingzaag met elektronisch
gestuurde brandstofinjectie

De MS 500i is de eerste kettingzaag ter wereld met elektronisch 
gestuurde brandstofinjectie. Componenten zoals de carburator of 
de ontstekingsmodule zijn daarom niet langer nodig. De brandstof 
wordt rechtstreeks via de injectieklep in het carter geïnjecteerd. 
Brandstofhoeveelheid, injectietijd en ontstekingstiming worden 
volledig automatisch berekend door de elektronica. Onafhankelijk van 
externe omstandigheden zorgt de sensorgestuurde brandstofmenging 
reeds vanaf het opstarten voor sterke motorprestaties. Deze 
bosbouwzaag voor professionele gebruikers heeft een acceleratie van 
0 tot 100 km/u in slechts 0,25 seconden en een vermogensgewicht 
van 1,24 kilogram per kilowatt. De motoreenheid weegt slechts 6,2 kg.

nieuws

Agribex is ook de gelegenheid waarbij de gouden 
en zilveren buxussen worden uitgereikt, een 
onderscheiding voor innoverende techniek voor tuin 
& park. Er werden twee zilveren en één gouden buxus 
uitgereikt.

Eliet C550 ZR Collector
Zelfrijdende verticuteerder 
met zijdelingse afvoer  

De zelfrijdende verticuteerder 
C550 ZR van Eliet heeft een 
werkbreedte van 55 cm en is 
uitgerust met double cut messen. 
Het uitgeharkte materiaal wordt verzameld en zijdelings afgelegd. 
Het uitgelichte materiaal wordt door de messen in een afvoerkanaal 
geprojecteerd. De ingebouwde vijzel voert het materiaal naar de 
zijkant van de machine af. Het materiaal wordt zo op een smalle berm 
verzameld. Bij de volgende werkstrook kan deze berm door de machine 
terug worden opgenomen en samen met het uitgeharkte materiaal 
van deze tweede werkstrook in één berm worden afgelegd op de eerste 
werkstrook. Zo kan de C550 ZR het mos en vilt van 1 m werkbreedte op 
één bermpje verzamelen. Dit levert een stevige tijdswinst op bij het 
opruimen. 

Ego Power+ 
Powerload
Maaikop voor trimmer met
automatische opwindfunctie

De Powerload is een nieuwe 
maaikop, die automatisch de 
maaidraad in de maaikop opdraait door middel van een druk op 
de knop. De maaikop heeft voor het inbrengen van de maaidraad 
een duidelijke, grote invoerplaats met metalen invoeropening, die 
ook na intensief gebruik duidelijk zichtbaar blijft. Als de draad in de 
maaikop is ingevoerd en aan beide zijden even lang is, dan windt de 
draad automatisch op door op de knop te drukken. Dit gepatenteerde 
systeem biedt een oplossing voor de huidige grote ongemakken bij 
het invoeren van de maaidraad.
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Een van deze bedrijven is ESTL uit Deerlijk, een ingenieursbureau 
en spin-off van de KU Leuven dat destijds begon met ladingzekering 
en verpakkingsstabiliteit in samenwerking met bedrijven uit de 
sector. Wat in 2009 kleinschalig begon, breidde stilaan uit tot een 
bedrijf dat tegenwoordig 11 mensen in dienst heeft, en dat zich 
naast verpakkingen ook bezighoudt met de voertuigensector. In een 
eerste fase ging het om snelverkeer (vrachtwagens en opleggers), 
maar vervolgens werd ook uitgeweken naar traag vervoer en 
landbouwmachines. Want een homologatiedossier is vrij complex 
en vraagt de aparte homologatie van soms 50 tot 60 verschillende 
facetten, of het nu gaat om onderrijbeveiligingen, remsystemen, 
koppelingen of verlichting, om maar enkele voorbeelden te noemen. 
Ondertussen volgt ESTL de normalisatie verder op, is het erkend als 
labo en ook lid van Agoria. Niet alleen met de homologatie op zich 
onderscheidt het bedrijf zich van een standaard testlabo, maar ook 
door het feit dat alle testmachines in eigen huis ontwikkeld worden. 
Deze specialisatie zorgde er zelfs voor dat het aspect ‘machinebouw 
van test- en meetoplossingen’ het hoofdaandeel in de omzet van het 
bedrijf vormt.

De landbouwhomologatie stelt 4 mensen tewerk en is, gezien de 
deadline van volgend jaar, zeker een hot item. Doordat ESTL een 
erkend labo is dat voor de evaluatie en de rapportering aan de 
overheid zorgt, kan de fabrikant – eens de goedkeuring binnen is 
– in serie produceren. ESTL zorgde op deze manier al voor Europese 

typegoedkeuringen van bijvoorbeeld de balenpersen van CNH, de 
voedermengwagens van Kuhn, of bepaalde machines van Joskin. 
Kristof Bayens van ESTL wijst er ook op dat er vanaf volgend jaar geen 
hydraulische remsystemen met één leiding meer mogen verkocht 
worden. Bestaande systemen mogen evenwel gebruikt blijven 
worden. Ook moet de gebruiker goed opletten voor welke snelheid 
een machine gehomologeerd is (30 of 40 km/u). In het algemeen 
zullen de machines in de toekomst ongetwijfeld duurder worden 
omdat de kosten voor bijkomende bumpers, verlichting, andere 
koppelingen enzovoort zullen doorwegen. Op korte termijn zal dit 
het aanbod van de constructeurs wellicht verminderen, maar op 
langere termijn zal de Europese typegoedkeuring de concurrentie 
vergemakkelijken.

Fedagrim-leden op
bezoek bij ESTL in Deerlijk

Door de recentste ontwikkelingen inzake de Mother Regulation, de nieuwe 
regelgeving voor de homologatie en inschrijving van landbouwvoertuigen, 
zijn heel wat constructeurs druk in de weer om hun machines en voertuigen 
in orde te krijgen tegen 2020. Omdat deze materie nogal ingewikkeld is, 
doen zowel kleinere constructeurs als grotere multinationals beroep op 
gespecialiseerde bedrijven die hen onder andere helpen met de nodige 
administratie. 

Hier de Fedagrim-delegatie op bezoek. ESTL zorgde al voor Europese typegoedkeuringen 

van bijvoorbeeld de balenpersen van CNH, de voedermengwagens van Kuhn, of 

bepaalde machines van Joskin. 

Hebt u zich ooit al afgevraagd hoeveel kracht een 
wikkelfolie, krimphoes of rekhoes uitoefent op de 

lading? De FEF-200 biedt het antwoord op deze 
vraag. Dit mobiele toestel kan op eender welke pallet 

gemonteerd worden en vervolgens de krachten op 32 
verschillende punten meten.

De klant krijgt een gedetailleerd antwoord op zijn vraag.
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1/1/2015 in Vlaanderen, 1/7/2019 in Wallonië. Dat zijn de data vanaf 
dewelke openbare besturen absoluut geen pesticiden meer mochten 
gebruiken in de openbare ruimte. 

Over niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen in de publieke 
ruimte is het laatste woord nog niet gezegd. Op Europees, nationaal en 
regionaal vlak is er nog geen eenduidig algemeen verbod en als er al 
een datum wordt vooruitgeschoven, wordt die uitgesteld of vergezeld 
van een aantal afwijkingsmaatregelen.

Terwijl Infrabel in 2017 nog instond voor 80% van het pesticidenverbruik, 
konden de gemeenten de tanden kapotbijten op de resterende 20%. 
Er moesten meer mensen vrijgemaakt worden om de machines voor 
alternatieve onkruidbestrijding te kunnen bedienen en afhankelijk van 
het weer waren er meerdere werkgangen nodig om tot een aanvaardbaar 
eindresultaat te komen. ‘Aanvaardbaar’ is een relatief woord, want de 
publieke opinie kan geen vuiltje meer langs de weg zien staan of het 
geeft ergernis. We zullen echter moeten wennen aan een straatbeeld met 
af en toe een onkruidje. Voor wat hoort wat.

Het niet-samenhangend Europees en nationaal beleid op vlak van niet-chemische onkruidbestrijding geeft verwarring bij 
openbare besturen en aannemers die moeten investeren in ‘alternatieve’ techniek voor onkruidbestrijding. Ondanks deze 
verwarring blijven fabrikanten met een ecologisch bewustzijn hun alternatieve technieken en machines verder verbeteren. Dit 
najaar kwamen we in contact met de Eco WeedKiller, het resultaat van de samenwerking tussen twee universiteiten in Finland 
en een bedrijf dat de kaart van de circulaire economie trekt. Omdat onze nieuwsgierigheid het haalde van onze scepsis, trokken 
we op pad met de EWK Pro20 Dual, een heetwatermachine met dubbele brander die sinds kort ook in ons land verdeeld wordt.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Techniek

De Eco WeedKiller
blijft op temperatuur

Gebruiksvriendelijkheid
Na een korte uitleg over hoe de WeedKiller werkt, kan iedereen er meteen 
mee aan de slag. De contactsleutel omdraaien, met de draaischakelaar 
kiezen voor onkruid, desinfectie of koud water en de machine doet 
de rest. Meer regeling is er bewust niet opgezet en dat maakt dat de 
gebruiker steeds met de juiste (temperatuur- en druk-)waardes werkt en 
het werk efficiënt wordt uitgevoerd.

‘We zullen moeten wennen aan
een straatbeeld met af en toe een onkruidje.’ 

Ook voor het reinigen geeft deze techniek mooie resultaten:

beter dan wat een standaard hogedrukreiniger kan bieden.
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Uitrusting

De Eco WeedKiller bestaat uit een dieselmotor, twee 
hogedrukpompen, twee branders om het water op te warmen, een 
waterreservoir en een kabelhaspel voor het aangevoerde water 
en twee haspels voor de hogedrukwaterslangen. Alle onderdelen 
zijn uit hoogwaardig materiaal gemaakt waarbij de prijs niet 
het doorslaggevende argument was. De keuze voor degelijke 
materialen van bekende merken moet een lange levensduur en 
hoge bedrijfszekerheid garanderen. Bovendien staat die ook garant 
voor een gemakkelijke toegang tot wisselstukken in de toekomst. 
De werkingsgraad van de brander is zeer hoog. De Hatz-dieselmotor 
voldoet aan de strengste emissienormen van dit moment.

Het geheel is op een chassis gebouwd en kan zelfs op een gewone 
aanhangwagen worden geladen. Standaard heeft de WeedKiller 310 
liter water mee. De machine is voorzien van een slangenhaspel om 
water af te nemen via een standpijp of via de gewone waterleiding. 
Een andere mogelijkheid is om op dezelfde aanhanger een extra 
waterreservoir mee te nemen. De brandstoftank van 90 liter is 
voldoende om een dag van 8 tot 10 uur mee te draaien of 4 tot 
5 uur als er met de twee branders tegelijk wordt gewerkt. De 
kabelhaspel voor de hogedrukslang kan standaard tot 80 meter 
slang meenemen. Deze WeedKiller heeft twee slangen dus er kan 
tot 160 meter uit elkaar gewerkt worden. Of anders gezegd: met één 
slang kan men een oppervlakte van een halve hectare bestrijken. 
Met wat planning, inzicht en voldoende water kan er met deze 
machine dus capaciteit gehaald worden.

 ‘Heetwatertechniek is een techniek waarbij water als 
energiedrager tegen een constante, hoge temperatuur wordt 
gebruikt om de onkruidplanten tot in de wortel te raken.’ 

De machine heeft drie werkstanden: heet water, reinigen en koud water. Dankzij de 
dubbele brander kan er met twee gebruikers tegelijk worden gewerkt. 
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Werking van de heetwatertechniek

Bij het bestrijden van onkruid via heetwatertechniek berust de werking 
van het water op de plotselinge hoge energiedosis die de celstructuur 
van de planten verstoort. Water is een zeer goed medium om warmte 
over te dragen dankzij de hoge warmtecapaciteit van 4,18 kJ/kg/K. Om 
te vergelijken: met stoom bedraagt de waarde  2,08 en voor lucht maar 
1,01. 

Wat gebeurt er?

De combinatie van warmte en energie brengt het chemische proces op 
gang. Het blad van het onkruid sterft af en de celstructuur van de plant 
wordt aangetast. Vuil en algen worden bij een hoog smeltpunt vloeibaar, 
met als resultaat dat ze ontbinden en gemakkelijk kunnen worden 
verwijderd. Mossen en algen worden gedood bij een kerntemperatuur 
boven de 60°C. 

Voordelen van de heetwatertechniek

Heet water als werkstof is niet schadelijk voor de ondergrond of voor 
gebouwen, er is geen brandgevaar, het brengt geen schade toe aan 
houten planten en bomen, verzuurt de bodem niet en is efficiënt tegen 
mosvorming. Bovendien hebben de gebruikers geen fytolicentie nodig. 
Eender wie kan mits enige technische uitleg over de machine meteen 
aan de slag. Men moet ook niet meer na de behandeling terugkeren om 
‘geraakte’ planten met de hand te verwijderen zoals dat na het gebruik 
van pesticiden wel nodig is. De behandelde oppervlakte kan onmiddellijk 
na de behandeling met heet water worden betreden, bijvoorbeeld in de 
buurt van speeltuinen voor kinderen.
Een bijkomend voordeel is ook dat de droogtijd met 50% ingekort wordt. 
Alle oppervlakte die met heet water gereinigd wordt, wordt opgewarmd 
en droogt sneller.
Door de lage druk is deze methode geschikt voor oppervlakten zoals 
kunstgras, natuursteen, klinkerbestrating, hout, plastic … Tenslotte 
komen olie en vet makkelijker los bij deze temperatuur.   

Heetwatertechniek succesvol boven 98°C en onder 101°C 

Onder 57°C is er geen effect van water op onkruid.
Tussen 57 en 95°C is er geen systemisch effect en blijven de wortels nog 
intact.
Tussen 98 en 101°C is het effect maximaal.
Boven 101°C begint de stoomvorming en is het effect weeral minder 
omdat stoom als medium minder hitte kan overdragen. Water dat de 
spuitkop verlaat met 100°C, zal aan het doel (pakweg 20 cm verder) 
tot 80°C zijn afgekoeld. Standaard hogedrukreinigers bereiken een 
maximale temperatuur van 60°C als het water de lans verlaat, wat dan 
weer een temperatuur op de ondergrond geeft van 40°C (op 20 cm van 
de uitgang van de spuitkop).

Desinfecteren

De Eco WeedKiller is ook met een desinfecteervoorziening uitgerust. 
Daartoe worden er – via een draai aan de keuzeknop – andere waardes 
voor waterdruk en temperatuur ingesteld. Zo kan er met dezelfde 
installatie zowel een lichte wasoperatie als een ontsmetting worden 

uitgevoerd. Daardoor kan de WeedKilller meer draaiuren maken en 
economisch beter tot zijn recht komen.

Alles nog eens op een rijtje
De WeedKiller is ontstaan door een samenwerking tussen 3 
partners: de Häme University of Applied Sciences, de Savonia 
University of Applied Sciences en L&T. Dat laatste (Lassila & Tikanoja) 
is een bedrijf dat de circulaire economie in de praktijk wil omzetten 
en 8.500 werknemers telt.

Uitwerking op het milieu
Door heet water te gebruiken om onkruid te bestrijden wordt de 
levenscyclusbalans noemenswaardig kleiner dan bij het gebruik 
van herbiciden. Een impact op het milieu ontstaat wel door het 
gebruik van dieselbrandstof. Met een goed rendement van de 
machine en toebehoren en de keuze van de brandstof kunnen ook 
deze uitwerkingen aanzienlijk gereduceerd worden. 
Het sterke punt van deze branders in vergelijking met een gewone 
brander van een hogedrukreiniger is dat deze een constante 
temperatuur tussen 98 en 99,6°C hebben. Bij veel gewone 
hogedrukreinigers varieert de temperatuur tussen 65 en pakweg 
95°. Het is de constante, hogere temperatuur die de efficiëntie en 
diepere werking van de brander bepaalt. Om deze aan te kunnen 
moet de brander (en de regeling) uit degelijker materiaal gemaakt 
zijn en dat heeft zijn weerslag op de prijs. 

In de praktijk
Het hete water ‘stroomt’ uit de verdeelkop en verzwakt het bovenste 
gedeelte van het onkruid. Vervolgens wordt ook de celstructuur 
aangetast. Na iedere behandeling worden de planten zwakker, totdat ze 
permanent uitgeroeid zijn. Het is dus een kwestie van de behandeling te 
blijven herhalen. Door de dubbele brander en de twee spuitlansen kan er 
permanent gewerkt worden aan beide zijden van de machine en op een 
afstand tot 160 meter van elkaar. Iedere lans is 80 meter lang. 

Motor en brander
Hatz-dieselmotor van 9,3 kW
2 branders van 93 kW
Cat-hogedrukpomp met max. druk van 150 bar

Vermogen
Onkruidbestrijding tegen 10 l/min (99-101°C)
Hogedrukreiniging/desinfecteren met 110 bar 
tegen 15 l/min (70-75°C)

Gecombineerd verbruik 11 l/u (met 1 bediener)
20 l/u (met 2 bedieners)

Afmetingen (L x B x H) 1.870 x 1.250 x 1.200 mm

Gewicht 560 kg (leeg)
950 kg (met 310 liter water en brandstof)

Dieseltank 90 l
Watertank 310 l 

Kabelhaspel 2 x 80 m heetwaterlans
20 m vulslang voor koud water 

Het blad van het onkruid sterft af en de
celstructuur van de plant wordt aangetast.

Het resultaat na enkele uren

Na enkele minuten sterft de plant af.
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De nieuwe luchtbanden met stalen pinnen hebben tegenover de 
gekende volstalen wielen enkele voordelen. Op een harde ondergrond 
rijden ze bijna zo comfortabel als een gewone luchtband. De trillingen 
(en het lawaai) die de gewone metalen wielen bijvoorbeeld op asfalt 
veroorzaken, worden drastisch verminderd. Met volmetalen wielen 
rijden, al is het maar voor 100 meter, is op zich al een kwelling voor 
mens en machine. Als daar dan nog eens stalen of kunststof pinnen 
opstaan, is het hek helemaal van de dam. Met de LS-Grip wielen kan men 
probleemloos meerdere kilometers op harde ondergrond rijden.

Altijd stevig contact met de ondergrond
Deze wielen rijden niet alleen zachter over de ondergrond, maar maken 
ook beter contact met de bodem. Als men met een metalen wielpin over 
een stevige steen of ander obstakel in de grond rijdt, dan slipt het wiel 
door en wordt de machine opgetild of schuift ze opzij. Het gevaarlijke 
opzijschuiven bij steile hellingen – waar deze wielen eigenlijk voor 
ontworpen zijn – hebben we niet ondervonden. De metalen (of rubberen) 
pin op de luchtband veerde in en de machine bleef mooi in het spoor. 
Op het moment dat die ene pin inveert, zijn er dan weer andere pinnen 
die grip op de ondergrond krijgen en de machine stabiel houden. Met 
de machine op een hobbelige, stenige ondergrond rijden is daardoor 
veel gemakkelijker geworden. Het is aangenamer en veiliger voor de 
gebruiker en ‘spaart’ de machine zelf.

De nieuwe lucht-staal spike van TerraTec verenigt twee dingen in één: ze veert op vaste ondergrond zoals een luchtband en 
gedraagt zich op hellingen zoals een traditioneel stalen tandwiel. ‘Tandwiel’ moeten we hier letterlijk nemen, de buitenomtrek 
is immers bezet met tanden of pinnen. We hebben deze band gevolgd en er een proefrit mee gedaan.
Tekst: Peter Menten en Johannes Paar   I   Foto’s: Johannes Paar

Techniek

De revolutionaire spike

Geen schade aan graszoden

Het beschadigen van bijvoorbeeld graszoden of het opwoelen van grond 
bij het draaien is sterk afhankelijk van de wijze van rijden en van de 
breedte van de wielen. Ook de breedte (en weerstand) van het werktuig 
aan de motoculteur heeft een invloed op eventuele beschadigingen aan 
de ondergrond. In de praktijk bleek toch dat de LS-band hier zijn voordeel 
heeft. De metalen of rubberen pinnen op de luchtband geven mee en 
werken daarbij niet zo agressief als bij volmetalen wielen het geval is. 
Dit gegeven (de pinnen die inveren en ‘meegeven’) kan in extreme 
situaties ook een nadeel worden en was een van de grootste uitdagingen 
bij de ontwikkeling. Lukas Schrottenbaum, uitvinder en zaakvoerder 
van TerraTec: ‘Wij hebben dit nadeel bij onze eerste testritten twee jaar 
geleden ook al ervaren en zijn op zoek gegaan naar een compromis 
tussen ‘vastbijten en meegeven’.

‘De LS-band is een luchtband met stalen of rubberen 
pinnen die ervoor moeten zorgen dat de band stevig grip 
houdt op steile hellingen of ondergrond met weinig grip. 
Hij combineert het rijcomfort van een luchtband met de 
grijpkracht van een stalen wiel met pinnen op.’

Op een vaste ondergrond rijdt men met de LS-Grip net zoals op gewone luchtbanden.

42



Van prototype tot seriemodel

Het idee om in een stalen pinnenwiel een vering in te bouwen is niet nieuw. 
De uitdaging om het wiel voor meer rijcomfort radiaal te laten veren en 
dwars tegen de rij- en aandrijfrichting in stabiel te houden, was iets wat 
de ontwerper bezighield. TerraTec bouwde in 2014 een eerste prototype. 
De ontwerper schroefde gewoon metalen pinnen op een conventionele 
luchtband. Het voordeel van de vering toonde zich onmiddellijk. 
Geïnspireerd door deze eerste ervaringen ontwikkelde hij samen met 
een bandenfabrikant het eerste ‘bandenwerktuig’ voor luchtbanden 
met rubberen pinnen. Met de voorserie die daaruit ontstond, deed hij 
samen met de fabrikant van de banden de eerste testen in de zomer 
van 2017. De omstandigheden waren voor het nieuwe lucht-pinnenwiel 
meer dan uitdagend: een buitentemperatuur van ongeveer 35°C en een 
uitgedroogde, harde bodem. Door de hoge luchttemperatuur werd het 
rubber zacht. De stompgedrukte pinnen konden zich niet voldoende in 
de bodem vastzetten waardoor er maar matig steile hellingen konden 
worden beklommen zonder zijdelings weg te schuiven. TerraTec besloot 
nog diezelfde dag om de geplande invoering op de markt uit te stellen. 
‘Vooraleer we de zijdelingse stabiliteit op extreme hellingen konden 
garanderen, wilden we de band niet op de markt brengen,’ beklemtoont 
de ontwerper. Achteraf gezien geen verkeerde beslissing. Samen met 
de bandenfabrikant experimenteerde TerraTec de volgende jaren met 
verschillende rubbermengsels, de juiste manier 
om de wielen te bouwen en verschillende 
soorten pinnen. Een onderzoek dat uiteindelijk 
zijn vruchten heeft afgeworpen.

Twee varianten klaar voor serieproductie

Omdat we zelf de ontwikkeling van de LS-
banden op de voet hebben kunnen volgen, zijn 
we ervan overtuigd dat TerraTec het compromis 
tussen rijcomfort en stabiliteit in hellingen 
heeft kunnen sluiten. Om de voordelen onder 
alle omstandigheden maximaal te kunnen 
benutten biedt de fabrikant twee varianten 
aan: de LS-Grip Comfort met rubberen pinnen 
en de LS-Grip Pro met metalen pinnen voor een 
maximale stabiliteit op hellingen. De metalen 
pinnen trekken zich ook bij harde bodem in de 
grond. Een nadeel tegenover de banden met 
rubberen pinnen zijn de iets grotere trillingen. 
Desondanks ligt er nog een wereld van verschil 
tussen volmetalen wielen met pinnen en 
dezelfde pinnen op een rubberband. Dankzij 
de diagonale bandenbouwwijze en speciale 

velgen kunnen de banden zonder bandendruk worden gebruikt. 
Dat verhoogt nogmaals de zijdelingse stabiliteit op hellingen en het 
rijcomfort door het meebuigende rubber. De banden worden op de 
velgen geklemd. Zelfs als men ergens tegenaan of in rijdt, kan er geen 
lucht ontsnappen. Ook het bevestigen van de metalen pinnen werd 
daardoor vergemakkelijkt. Deze pinnen zijn door de band geschroefd en 
worden in de binnenkant van de band met een grote borgring gesteund.

Online verkrijgbaar 
TerraTec wil de voordelen van de LS-Grip voor iedere gangbare 
motoculteur kunnen aanbieden, ongeacht de grootte. Dat is mogelijk 
via de onlineshop op de TerraTec-website en in de toekomst ook via de 
gewone machinedealer. De vierrijige LS-Grip met 12-duimsvelgen is 
vanaf nu verkrijgbaar. De wielen hebben – over de bovenkant van de 
punten gemeten – een diameter van 64 cm. Kleinere diameters voor 
10-duimsvelgen zijn in de maak. De bodemdruk kan door een extra 
set wielen nog gehalveerd worden. Ook op vlak van prijs kan de LS-
Grip interessant worden. Wie geen extreme hellingen moet berijden 
en dus geen metalen pinnen nodig heeft, kan zelfs nog geld uitsparen: 
de wielen met rubberen pinnen zijn goedkoper dan stalen wielen met 
pinnen op.  

De pinnen worden door de band geschroefd en 
in de binnenkant van de band met een grote 

borgring gesteund.

Afhankelijk van wat de gebruiker nodig heeft, biedt 
fabrikant TerraTec de band aan met metalen of met 

rubberen pinnen.

Op stenige ondergrond houdt de LS-Grip de machine 

duidelijk beter in het spoor.
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Reesink Turfcare is een BV die rechtstreeks onder de Reesink Holding 
fungeert. De Belux-vestiging is de vierde in haar soort na Denemarken, 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het gamma is opgebouwd uit 2 
lijnen. Enerzijds ‘Groen’ met machines van de merken Toro, de groenlijn 
van Imants en de heetwatertechniek van Keckex. En anderzijds ‘Transport’ 
met de golfkarretjes van Club Car.

Dat het model werkt, is gebleken door de ervaring die Reesink Turfcare 
heeft opgedaan in de bovenstaande landen. Verder zit het bedrijf in 
Zuid-Afrika en Nederland met soortgelijke producten. Die aanwezigheid 
in meerdere landen geeft het voordeel dat er binnen de groep een 
eigen kanaal is ontstaan om ook tweedehandsmachines te kunnen 
kopen en verkopen. De bedoeling is dat dealers hiermee geholpen 
worden om hun overnames vlot van de hand te kunnen doen. De 
producten worden veelal via dealers, maar ook rechtstreeks geleverd aan 
groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, beheerders van sportvelden, 
openbare besturen en bosbouwers. De accu-aangedreven machines van 
EGO worden verder verdeeld bij de bestaande dealers door Stierman de 
Leeuw, wat ook deel uitmaakt van Reesink Turfcare.

Centraal gelegen tussen Gent en Brussel

RTC vestigde zich in Kwatrecht bij Wetteren (tussen Gent en Brussel), 
een keuze die is ingegeven door de wens om centraler te kunnen 

Klare wijn
We hadden begin oktober een afspraak met het nieuwe Reesink Turfcare team. Dat heeft sinds kort zijn stek aan de Kwatrechtsesteenweg 
107 in Wetteren. Van daaruit zullen in de toekomst de verdeling en de service van de Reesink-producten voor golf en turfcare georganiseerd 
worden. In grote lijnen zijn dat de professionele Toro-machines, de Club Car golfkarretjes, de heetwater-onkruidbestrijdingsmachines van 
Keckex en de groenlijn van Imants. En tot slot de beregeningstechniek van Toro.

Tekst & foto’s: Peter Menten

Reesink Turfcare 
We take care of your green

werken. Met een ploeg van voorlopig 6 mensen is er aangevangen om 
de verkoop en service van de groen- en transportlijn in goede banen te 
leiden. In Wetteren zullen in de toekomst de commerciële en technische 
trainingen voor dealers en eigen medewerkers worden georganiseerd. 
Tijdens ons bezoek was men bezig om een volledig uitgeruste werkplaats 
te installeren, een project dat bij het verschijnen van dit magazine zou 
moeten zijn voltooid. Tegen einde dit jaar zal de ploeg medewerkers ook 
aangegroeid zijn tot 10.

Van links naar rechts: Davy Verlinden, Marc Van Buggenhoudt, Tom 

Taveirne, Guillaume De Coninck, Jonas Meulebrouck en Jérémy 

Simons, de pioniers van Reesink Turfcare in België.

Techniek
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Het zeskoppige team bestaat uit een verantwoordelijke voor de service, 
twee voor de verkoop aan uitbaters van golf- en voetbalterreinen, een 
voor de EGO-accumachines, een voor het Toro-consumentenmaterieel 
en een algemene productverantwoordelijke. Het geheel is opgevat als 
een team dat met elkaar en de dealers samenwerkt en waarbij iedere 
specialist in de bres springt in functie van de behoeften van de klanten 
en dealers. Voor de verkoop en de service van professionele machines 
zal RTC samenwerken met de bestaande 7 dealers die nu ook al de 
professionele machines van Toro voeren.

Reesink Turfcare is onderdeel van Royal Reesink

Reesink Turfcare wil zich specialiseren in het professioneel onderhouden 
van golfbanen, openbaar en particulier groen en recreatie- en 
sportterreinen. Daarvoor verdeelt en verzorgt het een gamma van grond- en 
oppervlaktebewerkingsapparatuur, maaimachines, werktuigendragers, 
onkruidborstels, transportvoertuigen en beregeningsinstallaties.

In een eerste fase worden (eenmalig) de contouren van de fairway 

‘ingereden’. Daarna kan de maaier zelfstandig aan de slag.

De bedoeling is om met 2 autonome en 1 bemande maaier de fairways te gaan doen.

In principe fungeert Reesink Turfcare in België volledig zelfstandig 
onder de Reesink Holding. Dat neemt niet weg dat het kan putten uit 
de ervaring en kennis die in andere dochtermaatschappijen van Reesink 
werden opgedaan. De bedoeling is om op korte termijn ook verder te 
gaan zoeken. Financiering van machines en verkoop per draaiuur zijn 
maar enkele pistes die de groep wil bewandelen. De filosofie is om de 
klanten bij te staan in de volledige levenscyclus van hun machine.

Royal Reesink werd opgericht in 1786. Het bedrijf heeft een sterke 
aanwezigheid in de Benelux, maar is ook actief in de rest van de 
wereld en biedt totaaloplossingen aan in Canada, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Kazachstan, Denemarken, Zuid-Afrika en Turkije. Er 
werken circa 2.200 medewerkers voor het bedrijf. Door in te spelen op 
robotisering, engineering, connectiviteit, meetbaarheid en het gebruik 
van big data zoekt Royal Reesink voortdurend naar mogelijkheden voor 
innovatie. 

Mocht de 3D-camera iets niet gezien hebben,

dan vormen de omtrekbeugels een supplementaire veiligheid. De spelers raken snel gewend aan een maaier zonder chauffeur.
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Toro Reelmaster 5010 H 
Autonoom rijdende hybride fairwaymaaier

Een van de hightechproducten van RTC is de autonoom 
rijdende Toro-fairwaymaaier waarvan de autonome 
besturing door dochterbedrijf TurfTroniq werd ontwikkeld.

Basis is de hybride Toro 5010 H fairwaymaaier, een vijfkooismaaier 
met een maaibreedte van 2,5 meter. De aandrijving gebeurt met 
een Kubota-motor van 25 pk met 4 lood-koolstofaccu’s van 12 volt. 
Door die combinatie beschikt de maaier over 40 pk piekvermogen. 
De maaikooien zijn elektrisch aangedreven. 

Om deze maaier zonder chauffeur te laten rijden is hij verder nog 
uitgerust met een wielhoeksensor op de achterwielen, een 3D-camera 
voor en achter, een actuator op de rem, een computer plus scherm, 
een rtk-gps systeem en een supplementaire obstakelbeveiliging 
aan de achterkant van de machine en op elk maaielement vooraan. 
De machine kan gevolgd worden via de smartphone of via een 
eenvoudige afstandsbediening.

We konden deze autonome maaier aan het werk zien op de Royal 
Waterloo Golf Club, waar Frank Drumel en zijn greenkeepersteam 
midden oktober met twee Toro 5010 H maaiers aan de slag zijn 
gegaan.

Frank: ‘Naast deze twee autonome maaiers hebben we nog één 
manuele. Het is de bedoeling dat we na de nodige inlooptijd – ik 
schat twee maanden – met één greenkeeper drie machines kunnen 
bedienen. Voor ons is het niet de bedoeling om personeel uit te 
sparen, maar om onze mensen op andere plaatsen nuttiger te kunnen 
inzetten. Door het zerofytoverhaal zullen we onze medewerkers bij 
andere taken meer dan nodig hebben.’ 

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

In een eerste fase worden (eenmalig) de contouren van de fairway 
‘ingereden’. Vervolgens wordt de buitenkant ingereden om de zone 
af te bakenen waar de maaier in manoeuvreert als hij uit de vorige 
werkgang komt en de volgende inrijdt. Die gegevens worden in 
de machine geladen als basis voor het maaien. Van dan af ligt het 
maaipatroon vast. Deze handeling doet men met de verschillende 
holes tot heel de golfbaan in kaart is gebracht. De bediener kan nu 
kiezen in welke richting hij de maaier laat werken en tegen welke 
snelheid.

Het maaien zelf verloopt als volgt: een maaipatroon kiezen, naar de 
fairway rijden en de maaier in de buurt van een maailijn zetten. Het 
systeem wordt nu automatisch ingeschakeld en leidt de maaier tot 
op centimeters nauwkeurig over de maailijn. Aan het begin van de 
maailijn worden de maaikooien automatisch en op het juiste moment 
neergelaten. Het omgekeerde gebeurt aan het einde. In Waterloo is 
het de bedoeling om de maaier vanuit de loods te laten vertrekken 
en zo autonoom (mogelijk) te laten werken.

Frank: ‘We realiseren ons dat we nu enkele weken gaan nodig 
hebben om de beste rijpaden te zoeken en om onszelf te organiseren 
om deze maaiers maximaal tot hun recht te laten komen. Er zijn ook 
enkele zones op het terrein waar we tussen de bomen geen of een 
zwak signaal hebben. Die moeten we met de ‘bemande’ machine 
maaien. In principe kunnen we nu vroeger beginnen maaien en 
hebben we daardoor sneller gedaan. De eerste ervaringen leren dat 
we, afhankelijk van de vorm en de complexiteit van de fairway, met 
een autonome machine 70% van de capaciteit van een bemande 
versie halen. Een machine met geoefende chauffeur werkt sneller bij 
het manoeuvreren en zal minder ‘vertragen’ tijdens het rijden omdat 
hij een beter overzicht over het terrein heeft. Ik merk tot slot ook op 
dat de golfspelers al aan de onbemande machine gewend zijn.’

En de greenkeepers stonden erbij en keken ernaar …
en kunnen nu zinvollere taken gaan uitvoeren.

Eens de fairway is ‘ingereden’ kan de 
greenkeeper gewoon kiezen welk parcours 

de maaier moet rijden en doet de machine 

de rest.
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We bezochten de hoogspanningspost van Elia in het Waalse Trois-
Ponts in de buurt van Stavelot. Op de post draait sinds dit voorjaar een 
Belrobotics-robotmaaier. 

André Genin van Elia, verantwoordelijke 
voor het onderhoud van de 
hoogspanningsposten: ‘We hebben 
hier tussen de stenen gras gezaaid 
met een mengsel dat speciaal voor dit 
soort ondergrond werd samengesteld. 
Op een deel van het terrein is een 
bloemenweide ingezaaid. Die maakt 
deel uit van een betonnen opvang 
voor lekolie in geval van nood: een 
betonplaat met daarover een teeltlaag 
met bloemen. Met de robotmaaier 
willen we de rest van het terrein proper 

houden. Droog gras moeten we kort maaien omwille van het brandgevaar. 
Vroeger werd er tweemaal per jaar gemaaid tot op 10 cm van de palen. In 
april, bij het opkomen van het gras, hebben we op 10 tot 12 cm hoogte 
gemaaid. Daarna zijn we de maaihoogte in stappen gaan verlagen tot 
6,5 cm nu. De reden hiervoor is dat we geen risico wilden nemen met 
de stenen die in het terrein liggen en die schade aan de messen zouden 
kunnen berokkenen.’ 

Gras is een te goede geleider. Daarom liggen er hoofdzakelijk stenen 
als ondergrond, want hoog gras doet de isolerende werking van de 
veiligheidsschoenen teniet.

Accuspanning onder hoogspanning: je komt het niet dagelijks 
tegen. Het is echter een van de testprojecten van netwerkbeheerder 
Elia waarbij het gras op het terrein onder de hoogspanningsposten 
kort gehouden wordt met een robotmaaier. Het gras onder de 
elektriciteitsinstallaties werd ingezaaid op een terrein met platte 
stenen. De bedoeling is om zo min mogelijk gras te laten groeien, 
het terrein onkruidvrij te houden, en alles wat toch de kop opsteekt 
door de robotmaaier kort te laten grazen. 

Tekst & foto’s: Peter Menten

Techniek

Draadloos onder 
de kabels maaien

‘Voor de veiligheid van onze mensen moet het gras kort blijven.’

GTP: ‘Is er invloed van de hoogspanning op de draad rondom het 
grasveld?’

André: ‘Niet echt, voor zover we hebben ondervonden. We hebben wel 
twee keer het programma van de robot moeten veranderen. Maar dat 
had eerder te maken met de vorm van de site zelf.’

GTP: ‘Waar zijn jullie dan wel tegenaan gelopen?’
André: ‘Het concept van het terrein. Op een gewoon gazon heb je 
hellingen en obstakels, maar geen niveauverschillen zoals hier. Daarmee 
hebben we dus rekening moeten houden bij het indelen van het terrein 
en het uittekenen van het parcours dat de maaier moet afleggen. We 
hebben alle punten tussen 15 en 20 cm hoog moeten afbakenen omdat 
de kans bestond dat de maaier zich ertussen zou vastrijden. Op sommige 
plekken slipte de maaier soms door omdat er een erosielaag in het 
veld was. Het terrein moet tamelijk plat zijn en daar hadden we bij het 
zaaien gelukkig rekening mee gehouden. Met plat bedoel ik niet zonder 
hellingen, maar zonder al te grote hoogteverschillen op korte afstand. 
Soms was de doorgang hier te smal en moesten we extra lussen leggen 
in de omheiningsdraad. Een grote plus vind ik de camera vooraan om 
de maaier te sturen. Verder waren er – zeker in het begin – wat gebroken 
mesjes. Dat risico hadden we ingecalculeerd. Nu vervangen we iedere 5 
tot 6 weken de mesjes. Wat ik mis, is een soort alarm bij mesbreuk: wij 
zijn hier niet alle uren van de dag en dan kan zo een voorziening wel 
nuttig zijn.’ 

 ‘Om het terrein 
onkruidvrij te houden 
werd er gras ingezaaid 
tussen de stenen. Het 
is de bedoeling dat de 
stenen blijven liggen 
als ‘ isolatie’ voor de 

werknemers die aan de 
hoogspanning moeten 

werken.’

André Genin: ‘Soms was de doorgang 
hier te smal en moesten we extra lussen 
leggen in de omheiningsdraad.’

‘We hebben dus alle punten tussen 
15 en 20 cm hoog moeten afbakenen 
omdat de kans bestond dat de maaier 

zich ertussen zou vastrijden.’
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In het voorjaar heeft de tractorfabrikant de twee nieuwe modelseries 
5DV en 5DF TTV aan het gamma toegevoegd en zo biedt hij nu in totaal 
drie compacte buitenbreedtes voor elk gebruik: 1.077 mm op de 5DV-
modellen, 1.267 mm op de 5DS TTV en 1.441 mm op de bredere 5DF-
modellen. De smalspoortractoren hebben een pakket aan technologische 
innovaties die het werk in gemeenten, in de wijnbouw en boomgaarden 
of in tuin- en landschapsonderhoud aanzienlijk eenvoudiger maken. 
Sterke punten zijn de nieuw ontwikkelde cabine met een vlakke vloer 
en een volledig nieuw bedieningsconcept, een nieuw en krachtig 
hydraulisch systeem, en de optioneel verkrijgbare, geveerde vooras. Om 
het plaatje compleet te maken rust Deutz-Fahr de 5DF TTV modelserie uit 
met een andere innovatie: de ActiveSteer-vierwielbesturingstechnologie. 
Hierdoor kan er in de kleinste ruimtes en met een veel kleinere 
draaicirkel dan die van een conventionele trekker worden gewerkt, 
terwijl de spoorbreedte en wielbasis zoals bij een conventionele achteras 
behouden blijven.

Deutz-Fahr presenteert zijn eerste smalspoortractor met een continu variabele transmissie. 
Tekst: Peter Menten   I   Foto’s: SDF

Techniek

Deutz-Fahr 
smalspoortractoren
met vierwielbesturing

Dankzij de nieuwe achteras halen de achterwielen een stuurhoek van 
20°. Hun positie wordt geregeld door een elektronische regeleenheid 
waarmee de chauffeur tussen verschillende stuurmodi kan kiezen. In 
de modus ‘Proportioneel’ wordt de beweging van de achterwielen aan 
die van de voorwielen aangepast. Dit draagt bij tot een aanzienlijke 
vermindering van de draaicirkel, zonder de stabiliteit van de trekker 
in gevaar te brengen. De ‘Hondengang’ is dan weer handig om op 
een helling te werken of om een hefmast in een kleine ruimte te 
gebruiken. Hierdoor kunnen de voor- en achterwielen in dezelfde 
richting worden uitgelijnd. In de modus ‘Vertraagd’ is de stuurbeweging 
van alle wielen proportioneel, maar wordt de stuurbeweging op de 
achterwielen enigszins vertraagd. Dit komt van pas bij het trekken van 
aanhangwagens: dankzij deze bedrijfsmodus blijven ze in hetzelfde 
wielspoor als de tractor zonder de draaicirkel onnodig te verkleinen. 
Naast deze drie geautomatiseerde besturingsmodi kan de stuurhoek van 
de achterwielen handmatig worden geregeld en naar believen worden 
geblokkeerd. Bijvoorbeeld om het naar beneden glijden van de achteras 
op hellingen te compenseren of om de wielen in de centrale positie voor 
wegtransport te vergrendelen. 
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Highlights

Kärcher nam in juli dit jaar al een eerste pakket aandelen van Holder over. In 
de loop van september werd de rest overgenomen, zodat Max Holder GmbH nu 
volledig deel uitmaakt van Alfred Kärcher SE & Co. KG. 

Holder is in de sector bekend voor de ontwikkeling en fabricatie van werktuigendragers 
voor openbare besturen. ‘Deze decennialange ervaring in werktuigendragers is voor 
Kärcher strategisch zeer interessant en bovendien past de cultuur van het bedrijf, dat 
maar 45 kilometer van ons verwijderd ligt, perfect bij de onze,’ geeft Hartmut Jenner, 
CEO van Kärcher, uitleg bij de overname. Kärcher behoort tot de top van aanbieders 
van reinigingsmaterieel. Het heeft wereldwijd verdeelpunten en geeft werk aan 13.000 
mensen in 70 landen. Holder, dat in 1888 werd opgericht, raakte in 2008 in slechte 

papieren en werd toen door drie onbekende ondernemers uit Baden-Württemberg overgenomen. Bij het bedrijf werken 320 mensen.
Kärcher wil in de toekomst de synergie-effecten op vlak van ontwikkeling, inkoop, productie en verdeling volop laten spelen en daardoor beide 
merken nog succesvoller maken. Holder zal als zelfstandig bedrijf in Reutlingen verder blijven werken. Het merk en de verkoopsstructuur zul-
len in eerste instantie ook behouden blijven. Holder beschikt over een wereldwijd netwerk met meer dan 250 service- en verkooppunten en 
heeft een sterke vertegenwoordiging in Noord-Amerika. 

Kärcher neemt Holder over

Pivabo is gestart met de import van de Deense Elkaer-snoeimachines. 

Deze Deense producent bouwt haagscharen, takkenscharen, zaagunits en multi-
trimmers voor opbouw op tractoren, werktuigendragers, knikladers, verreikers en 
andere land- en/of tuinbouwvoertuigen. Het gamma omvat specifieke aanbouwsys-
temen voor de diverse basisvoertuigen en een uitgebreid gamma aan snoeiwerk-
tuigen. 
Meer info: www.pivabo.be 

Pivabo start met de import van Elkaer-snoeimachines

Veel gebruikers worstelen geregeld met het handmatig instellen van de hoogte van 
een veegmachine. Ofwel veegt de machine niet grondig genoeg, ofwel wordt de borstel 
te diep ingesteld waardoor de machine onnodig zwaar belast wordt en de borstel te 
snel verslijt. De kracht waarmee de borstel op het grondoppervlak drukt, bepaalt voor 
een groot stuk de kwaliteit van het veegwerk. Glooiingen in het terrein, verandering 
van type oppervlak, verandering in de rijsnelheid … Het heeft allemaal een invloed op 
de druk op de borstel. Om te vermijden dat de bediener regelmatig moet uitstappen 
om de borsteldruk aan te passen, heeft Kersten zijn KM Control ontwikkeld. Dit systeem 
meet tijdens het vegen de borsteldruk en past deze automatisch aan wanneer deze te 
hoog of te laag zou worden. Bovendien kan de bediener vanuit de cabine de borstel-
druk zelf verhogen of verlagen. Het systeem zorgt ervoor dat de ingestelde druk op de 

borstel steeds dezelfde blijft, ongeacht de veranderingen in het terrein. Andere voordelen van het systeem zijn de veiligheid en het comfort. 
Omdat de veegmachine wordt aangestuurd door het bedienpaneel binnenin, is het niet nodig om de cabine te verlaten voor een aanpassing 
aan de veegmachine. 
Meer info: www.pivabo.be 

Het Nederlandse Kersten ontwikkelde de KM Control:
een volledig automatische hoogte-instelling voor veegmachines 
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De Turflynx autonome fairwaymaaier die we aan het werk zagen, is 
een prototype en had volgens de teller al 2,9 miljoen vierkante meter 
gemaaid. Midden september konden we de Turflynx aan het werk zien 
op een privéterrein in de buurt van Genk.

Er zijn verschillende maaiers die perfect 
zelfstandig en zonder supervisie van een 
bediener kunnen werken, maar waar 
de fabrikant nog eist dat er binnen een 
redelijke afstand een mens in de buurt 
van de machine aanwezig is. In bepaalde 

andere gevallen geeft de fabrikant zijn machine vrij om zonder bestuurder 
rond te rijden. Dat laatste is het geval voor de Turflynx. Doordat de Turflynx 
een zeroturnmaaier is, hoeft hij nooit achteruit te rijden, waardoor het 
‘risico’ verkleint. Samen met de aanwezige veiligheidsvoorzieningen was 
dit voor de fabrikant voldoende om de maaier als autonoom werkend te 
erkennen. De machine kan uiteraard wel manueel achteruitrijden om 
bijvoorbeeld op een aanhanger geladen te worden.

Ontwikkeld met een automatisatiebril

Waar bij andere autonome maaiers de automatisatie gebeurt vanuit de 
maaierfabrikant, verliep het bij de Turflynx in omgekeerde volgorde. 
Drie Portugese ingenieurs, die weinig met golf te maken hadden, 
wilden een automatiseringsproject met gps-besturing uitwerken. 
Door omstandigheden kwamen ze uit bij het maaien en via via werd 
er vanuit de automatisatie een maaier gebouwd. In de maagdelijk 
blanke maaigeschiedenis van de 3 Portugezen ontbrak enerzijds de 
massa ervaring waar bekende constructeurs kunnen op verder bouwen, 
maar anderzijds zorgde dat er wel voor dat ze openstonden voor alle 
aanbevelingen en een brede kijk op fairwaymaaien kregen. Er werd 
vanaf nul vertrokken en het resultaat is de machine zoals we ze aan het 
werk zagen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling was dat de fairwaymaaier 
autonoom én elektrisch moest kunnen rijden. Heel de maaier, 
waaronder de aandrijving van de wielen en kooien en het heffen van de 
maaielementen, is elektrisch aangedreven. 

‘Proefrijden’ is niet de juiste omschrijving als je een 
autonome machine moet inschatten. ‘Aan de tand 
voelen’ evenmin, want eer je zover bent, heeft de 
machine zichzelf uitgeschakeld. Dus blijft het een stuk 
vertrouwen op wat de constructeur van de machine 
vertelt en wat je zelf ziet. De kwaliteit van het werk is 
het enige tastbare wat je achteraf als resultaat kunt 
beoordelen. 
Tekst & foto’s: Peter Menten

Techniek

Autonome
fairwaymaaier

Duits golfterrein koopt er meteen twee

Met de eerste prototypes van de machine is het bedrijf al ongeveer 3 
seizoenen in test. Op dit moment zijn er vanuit België twee verkocht 
aan golfclub Hofgut Scheibenhardt in het Duitse Karlsruhe, een 
18-holesgolfbaan die al een tijdje proefdraaide met een prototype van 
de Turflynx. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Met een golfkarretje met gps-zender/ontvanger erop wordt het terrein 
digitaal ‘vastgelegd’. A/B-coördinaten en eventuele contourlijnen worden 
gereden en objecten in het terrein worden mee ingereden zodat ze mee op 
de kaart staan. Daarna wordt er een tweede omtrek ‘afgereden’, zodat het 
manoeuvreergebied waarin de maaier gaat draaien wordt afgebakend. Die 
gegevens worden naar Portugal gestuurd en daar gecorrigeerd en omgezet 
tot een werkbare kaart. De volgende stap is dan dat de bewerkte kaart in de 
maaier zelf ingeladen wordt, bijvoorbeeld via de smartphone. 

Bij de ontwikkeling van de Turflynx werd er vanaf nul vertrokken.

 ‘Autonoom is een 
woord waarover 
nog geen echte 

duidelijkheid bestaat.’
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Nu is de fairwaymaaier klaar voor gebruik

De operator brengt de machine ter plaatse en activeert ze door ze op 
automatisch te zetten en via de app op de smartphone een ‘go’ te geven. 
Zodra er ontvangst is, begint ze te rijden en werkt haar parcours af. De 
Turflynx werkt volgens het principe van ‘altijd beter wordt perfect’ en zal 
voortdurend nieuwe hindernissen die zich in het terrein voordoen mee 
opnemen in zijn route. Hij zal zijn route ook steeds meer perfectioneren in 
functie van de opgedane rijervaring en dus hoe langer hoe efficiënter gaan 
maaien. Hij kan ook bijvoorbeeld streeppatronen in het gras achterlaten, 
contouren maaien of eender welke vorm in het gras uitmaaien. Wat de 
fantasie kan bedenken, kan in de Turflynx  geprogrammeerd en daarna 
ook uitgevoerd worden. De klant kan verder kiezen om bijvoorbeeld  
‘s ochtends om 3 u de machine te laten starten tot pakweg 8 u en in de 
avond nog eens vanaf 20 u. In de tussentijd kunnen de spelers op het 
veld en kan de greenkeeper andere dingen doen.

Technisch

De Turflynx is een volledig elektrisch aangedreven fairwaymaaier met 
drie maaikooien, waarbij de klant kan kiezen welk merk en type maaikooi 
voor hem het beste past. De machine weegt ongeveer 640 kg, afhankelijk 
van de gemonteerde maaikooien. De prototypes draaien nu nog op 
een 15kW-batterij, een capaciteit die vanaf de eerste seriemodellen 
opgetrokken gaat worden naar 45 kW. De maaiers uit de serieproductie 
zullen ook wielen van 2 maten groter krijgen. De bedoeling is om de 
autonomie te verhogen en zodoende vlot een 18-holesgolfbaan in één 
keer te kunnen maaien. Door de actieradius te verhogen gaat eveneens 
de efficiëntie omhoog: op 18 holes zal er immers minder verloren 
gereden worden dan bijvoorbeeld op 9. 
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De maaier loopt binnen 1,80 m.  De bedoeling is om de machine die nu nog 
tweewielaandrijving heeft ook te voorzien van een driewielaandrijving 
zodat ze zelfs op sterk hellend terrein aan de grond kleeft. 

Beveiliging

De Turflynx is langs alle kanten beveiligd met sensoren. Stel dat er tussen 
de eerste 2 maaielementen een obstakel in de grond zit – een metalen 
staaf bijvoorbeeld – dan wordt dit voorwerp herkend door een sensorenkit 
die vooraan op de maaier staat. Op een fractie van een seconde staat de 
maaier stil. De zender/ontvanger zit vooraan op de machine en op de 
loods of in het midden van het golfterrein heb je dan een tweede zender/
ontvanger nodig. Zodoende kan de maaier permanent gevolgd worden. 
Via een app op de smartphone is de machine volledig in de hand te 
houden.

De toekomst: de maaier als verzamelstation 
voor bodemgegevens

Met de Turflynx wil de constructeur meer dan alleen maar grasmaaien. In 
de plaats van de drie maaikooien kunnen er ook verticuteerunits worden 
gemonteerd. Zo kan de maaier volledig autonoom het gras verluchten.

Van bij de ontwikkeling was het de bedoeling dat de maaier terwijl hij 
maait ook gegevens van het terrein gaat verzamelen, bodemkaarten 
maken, kortom: het terrein zo uitgebreid mogelijk in kaart gaat brengen. 
Op basis van deze gegevens kan dan de beregening of de bemesting 
worden aangestuurd. In een volgende fase kan deze maaier – die 

eigenlijk een werktuigendrager is – nog met andere werktuigen worden 
uitgerust.

Ook bekijkt men de optie om de maaier uit te rusten met een automatisch 
smeersysteem zodat alle draaiende punten op tijd hun smering krijgen.

De toekomst in België: Golf Technics
Zoals gezegd werd de machine ontwikkeld door 3 Portugese ingenieurs 
die met automatisatie bezig waren, maar voor wie golf ongekend terrein 
was. Hun vraag naar golftechnische kennis bracht hen in contact met VDB 
Technics uit Genk. De plannen zijn om de productie, die nu nog maar 
enkele stuks bedraagt, naar België over te brengen en hier op termijn zelf 
machines te gaan assembleren. Op heel korte termijn zal de verwerking 
van de gegevens van het inlezen van een terrein bij Golf Technics in Genk 
zelf gaan gebeuren. Dan hoeft alles niet eerst naar Portugal te gaan. Golf 
Technics zal ook instaan voor de verkoop en service van de Turflynx in 
Benelux en Duitsland.

Opgelet: autonoom betekent niet ‘vrij van onderhoud’!
Comfort went en dat is bij volledig geautomatiseerde machines niet 
minder het geval. Maar een machine blijft altijd onderhoud en nazicht 
nodig hebben. Is het niet voor het smeren van lagers dan wel voor het 
nazicht van de kooien en het regelen en slijpen van de messen. 

Technische gegevens

Totaal vermogen rijaandrijving 5,4 kW

Koppel aan de wielen 172 Nm

Maaisnelheid 5 tot 8 km/u

Maximum helling (2-wielaandrijving) 28%

Totaal gewicht 640 kg

Vermogen om te maaien 1 kW per kooi

Maaihoogte 18 tot 25 mm

Batterij Lithium-ion-fosfaat

Capaciteit 15 kW (45 kW voor seriemachine)

Voorbeeld van een uitgetekende kaart van de golfclub ‘Hof Scheibenhardt’ in

Karlsruhe, die twee van deze maaiers kocht.

Alle data over machine en terrein worden verzameld en opgeslagen.

De operator brengt de machine ter plaatse en activeert ze door ze op automatisch te zetten 
en via de app op de smartphone een ‘go’ te geven.
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Highlights

Cebeko uit het West-Vlaamse Torhout is reeds 35 jaar gespecialiseerd in het verkopen, verhuren, herstellen en afleveren van wis-
selstukken voor compacte grondverzet-, bouw- en tuinmachines. Verder heeft het een uitvoerig aanbod aan walsrollen, verreikers, 
hoogwerkers én schaarliften. Het bedrijf is officieel dealer-invoerder van de Yanmar-minigraafmachines, MultiOne multifunctio-
nele knikwielladers en van de Cormidi compacte rupsdumpers. Sinds kort is het bedrijf ook officieel dealer-invoerder geworden 
van de gerenommeerde Engelse Thwaites-bandendumpers. 

Omdat emissiebeperking een brandend actueel thema in de bouwsector is, volgt Cebeko de trend van het compactmaterieel waar men mas-
saal overgaat op accu-aangedreven elektrische motoren. Zo heeft het recent enkele elektrische machines waaronder de Cormidi C85 Lithium 
Battery en de MultiOne EZ 7 Plus aan het gamma toegevoegd.  

De Cormidi C85 Lithium Battery is een minidumper met lithiumbatterij met een laadvermo-
gen van 800 kg en inzetbaar voor diverse taken zoals bouw, renovatie en tuinaanleg. Net zoals alle 
Cormidi-modellen valt ook deze machine binnen de één meter werkbreedte en omwille van haar 
zero-emissie is ze ideaal om te gebruiken in compacte binnenruimtes. Dankzij het touchscreen kun-
nen het batterijniveau en de snelheid van de machine in een oogopslag worden afgelezen. 

De MultiOne EZ 7 Plus is een compacte wiellader, 
voorzien van een multifunctionele joystick waarmee elk 

accessoire kan worden bediend en een hydraulische multiconnector met geïntegreerde snelkop-
pelingen. Met deze multiconnector kunnen snel en zonder lekkage twee of drie hydraulische 
connecties worden gemaakt. Deze kniklader is gebaseerd op de 8-serie en beschikt over twee 
elektromotoren: één voor de wielaandrijving en één voor de aandrijving van de hydrauliekpomp. 
De kniklader weegt 1.800 kg en haalt een maximale rijsnelheid van 12 km/u. 
Meer info: www.cebeko.be

Cebeko breidt uit en gaat elektrisch

Husqvarna introduceert de P 535HX, een frontmaaier met hybride aandrijving. In 
de elektrische modus rijdt de maaier volledig op zijn accu en maakt de machine dus 
minder lawaai. 

De P 535HX is voorzien van een 180 cm breed maaidek. In de maaier ligt echter wel een 
dieselmotor die een generator aandrijft die de elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt 
opgeslagen in een accu. Als de dieselmotor wordt uitgeschakeld, kun je volledig elektrisch 
doorrijden. Vooral in dichtbewoonde gebieden, bij parken en in schoolomgevingen maakt 
dit dat je vroeger kunt beginnen werken zonder te storen. Volgens Husqvarna verbruikt de 

hybridemaaier 30 procent minder brandstof dan een vergelijkbare dieselversie. Samen met de hybride aandrijving bouwde de fabrikant op 
de P 535HX een vernieuwd verlichtingssysteem dat bepaalde zones extra verlicht in het donker. 
Meer info: www.husqvarna.com 

Husqvarna-frontmaaier met hybride aandrijving

Bobcat komt met een nieuwe serie compacttrekkers. De trekkers worden in eerste in-
stantie gebouwd in samenwerking met een Zuid-Koreaanse fabrikant. Op termijn wil 
Bobcat de productie zelf in handen nemen.

De nieuwe trekkerserie bestaat uit 15 modellen met vermogens van 21 tot 58 pk. Alle modellen 
worden standaard uitgerust met vierwielaandrijving. De klant heeft de keuze: met of zonder 
cabine. Op de eerste foto’s zitten er een driepuntshef en een aftakas aan de achterkant. Het staat 
nu nog niet vast of de trekkers ook in West-Europa verkrijgbaar zullen zijn.

Bobcat introduceert nieuwe compacttrekkers
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De Amerikaanse familie Conrad komt van oorsprong uit de 
luchtvaartindustrie. Daardoor kijkt ze op een andere manier naar de 
wereld dan veel conventionele machinefabrikanten. Ze besloot in 
2008 bij de ontwikkeling van een zitmaaier meteen te kiezen voor 
een elektrische variant in plaats van een benzine- of dieselvariant. In 
2008 ontwikkelden de Conrads de Mean Green EVO-74 ZTR. In de jaren 
daarna werden de Minoris CXR 133, de Stalker SO 122 en de Majoris 
CXR 133/152 ontwikkeld. Naar verluid mogen we begin 2020 ook nog 
de Nemesis NXR 48/52 en de grootste elektrische zitmaaier ter wereld, 
de Majoris CXR 180, verwachten.

Een lichtgewicht 

Dat de Mean Green Majoris CXR 133 en 152 gebouwd zijn door 
ingenieurs uit de luchtvaartindustrie is duidelijk aan de vormgeving 
te zien en uit zich ook in het gewicht van de machine. Vergeleken met 
de meeste andere benzine- en dieselzitmaaiers in de wereld weegt de 
Majoris CXR maar liefst 40% minder met een gewicht van 481 kilogram 
(Majoris CXR 133) en 495 kilogram (Majoris CXR 152). De Majoris CXR 
versies zijn volledig in aluminium gebouwd. Het aluminium chassis is 
opgebouwd uit een zeven millimeter dik, gelast aluminium maaidek. 
Meerdere hoekige bochten, sterke aluminiumlegeringspanelen en 
verlichtingsgaten afkomstig uit de luchtvaartindustrie zorgen voor 
de lichtste en sterkste elektrische zeroturnzitmaaier ter wereld op dit 

Tot op heden was er wereldwijd nog geen professionele zitmaaier die voldoende vermogen bezat om een volledige dag te 
kunnen maaien. Dat is bij een elektrisch aangedreven machine vrijwel noodzakelijk omdat je met relatief lange oplaadtijden 
zit. De Amerikaanse familie Conrad ontwikkelde de afgelopen jaren een elektrische zitmaaier die het wel een dag volhoudt. 
Tekst & foto’s: Dick van Doorn

Techniek

Een dag lang zorgeloos maaien
met de elektrische Majoris CXR

moment. Met de 16 millimeter dikke maaidekrand is deze maaier 
gemaakt om tegen een stootje te kunnen. Doordat deze machine zo 
licht en goed uitgebalanceerd is, is ze veel gemakkelijker te bedienen en 
rond obstakels te sturen. Het chassis en de plaatsing van de accu’s zijn zo 
ontworpen dat het zwaartepunt laag ligt, wat enorm bijdraagt aan goede 
prestaties op hellingen. De eenvoudige aluminium constructie zorgt er 
tevens voor dat de zitmaaier ook eenvoudig kan worden gerepareerd. 
Ook heeft de maaier standaard een valbeugel (ROPS).

Meerdere hoekige bochten, sterke aluminiumlegeringspanelen en verlichtingsgaten 

afkomstig uit de luchtvaartindustrie maken de Majoris tot een van de lichtste en sterkste 
elektrische zeroturnzitmaaiers ter wereld. 

Dick van Dam van Van Dijk Groenvoorzieningen: 
‘Normaal mogen we hier maar om 9 uur beginnen 

maaien. Door het lage geluidsniveau van de 
elektrische maaier begin ik al om 7 uur en ben ik 

zelfs voor de spits aan het werk.’
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Hele dag werken op één batterijlading

De Majoris CXR wordt aangedreven door Green Lithium Energy Modules 
met een vermogen van in totaal 420 ampère bij 48 volt. De motor van de 
Majoris CXR 133/152 draait tussen de 3.100 en 3.400 toeren per minuut. 
De snelheid van de maaimessen kan geregeld worden via de high/low 
blade speed control. De lithiumionaccu’s zijn door Mean Green zelf 
ontwikkeld. Volgens de fabrikant zelf kun je met dit accupakket minimaal 
7 uur continu werken. De zitmaaier heeft een traploze elektrische 

regeling. De praktijk leert dat de tijd die je met de zitmaaier kunt werken 
eigenlijk tussen de 7 à 8 uur ligt. Volgens de fabrikant is de oplaadtijd 
per accu 4 uur. Uit de praktijkervaring van tuinaannemingsbedrijf Van 
Dijk, dat in Nederland al een tijdje proefdraait met de maaier, blijkt 
dat de accu’s na 8 uur volledig opgeladen zijn. De lader werkt met een 
vermogen van 220 volt en 35 ampère. 
Tuinaannemer Van Dijk: ‘Dat je er een hele dag mee kunt werken, is ook 
handig voor de meeste tuinaannemers en groenvoorzieners die zowel 

Hoe vol het accupakket is, is zowel af te lezen vanaf de chauffeursstoel als op het 
accupakket zelf. De Majoris CXR wordt aangedreven door Green Lithium Energy Modules 

met in totaal 420 ampère bij 48 volt.

Vergeleken met de meeste benzine- en dieselzitmaaiers weegt de Majoris CXR maar liefst 

40% minder. De Majoris CXR versies zijn volledig in aluminium gebouwd. 
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van klus naar klus gaan, als op één locatie een groot project maaien. Al 
ben ik wel benieuwd hoe de accu’s zich houden op de lange termijn. Ik 
heb uitgerekend dat één nacht laden mij 5 euro kost. En als ik dat vergelijk 
met omgerekend 30 liter brandstof voor een soortgelijke maaier, dan helt 
de balans duidelijk snel over in het voordeel van deze maaier.’ In optie 
biedt de fabrikant een zonnepaneel op het dak aan. Het kost iets meer, 
maar het kan de maaier iets opladen waardoor je wat langer zou kunnen 
maaien. Volgens Van Dijk is de Majoris CXR ook economisch zinvol 
omdat hij geen brandstof of olie heeft, geen hydrostatische systemen, en 
minimaal routineonderhoud vraagt. Volgens de fabrikant zelf bespaart 
een tuinaannemer hiermee ongeveer 7 tot 8 euro per uur tegenover een 
vergelijkbare dieselmaaier. De maximum snelheid van deze zitmaaier is 
16 km/u.

Perfect bodemvolgend

De Mean Green Majoris CXR is leverbaar als achterlosser met mulcher en 
met zijuitworp. De maaihoogte is instelbaar tussen 25 en 125 mm. Vrijwel 
alles, zoals bijvoorbeeld ook de maaihoogte, is vanaf de chauffeursstoel 
elektrisch instelbaar wat de zitmaaier enorm gebruiksvriendelijk maakt. 
Doordat hij is uitgevoerd als zeroturner is deze zitmaaier relatief kort 
vergeleken met diesel- en benzinevarianten. Dat maakt dat de Majoris 
CXR nog makkelijker manoeuvreert en minder ruimte inneemt bij het 
transport op de aanhangwagen. De CXR 133 meet 180 x 190 x 133 cm (H 
x L x B), de Majoris CXR 152 meet 180 x 190 x 152 cm.
De regelbare elektromotoren zitten rechtstreeks op het maaidek van 
de aluminium zitmaaier. De Majoris CXR versies hebben een volledig 
zwevend maaidek dat door middel van stelkettinkjes aan het chassis van 
de zitmaaier hangt. Daarnaast heeft het maaidek aan de voorzijde aan de 
rand ook nog loopwieltjes waardoor het maaidek perfect bodemvolgend 
is, wat voor een mooi maairesultaat zorgt.
Het is de verwachting dat de grootste Majoris-versie, de Majoris CXR 180, 
in 2020 op de markt komt. Die zal op een aantal punten, zoals het chassis 
en de carrosserie, verbeterd zijn. De drie maaimessen in het maaidek van 
de Majoris CXR versies zijn als enige onderdeel uit staal.

‘Gratis’ brandstof

Het proefmaaien met de machines door Van Dijk Groenvoorzieningen 
uit Veenendaal in Nederland gebeurde bij Buitenplaats Rhenendael, een 
park met luxewoningen in de buurt van Utrecht. Dit gebeurde in de loop 
van de ochtend en de Majoris had voorheen al 3,5 uur gemaaid. Als we 
op de meter op het dashboard van de Majoris 133 kijken, staat hij nog 

op 100% vermogen. Als we vervolgens naar de meter bij de accu kijken 
dan zien we dat hij op 75% vermogen staat. Ruim voldoende dus om nog 
uren te maaien.
Met maximaal 93 dB is de Majoris CXR niet alleen zuinig met stroom, 
maar ook een superstille zitmaaier, zeker vergeleken met dieselmaaiers. 
Volgens directeur Dick van Dam van Van Dijk Groenvoorzieningen 
is dat ook de reden waarom hij waarschijnlijk een Majoris CXR gaat 
aanschaffen: ‘Hier op Buitenplaats Rhenendael mogen wij momenteel 
op z’n vroegst ‘s ochtends om 9 uur beginnen. Eerder mag niet vanwege 
het lawaai. Met deze elektrische zitmaaier kunnen we gewoon om 7 uur 
hier al beginnen met maaien. Daardoor kunnen we onze verplaatsing 
ook doen voor de spits, waardoor we daar nog eens extra tijd winnen.’ 
Nog een andere reden om deze zitmaaier aan te schaffen is dat Van Dijk 
Groenvoorzieningen op de bedrijfslocatie zonnepanelen op het dak heeft 
liggen. Die leveren dus ‘gratis’ brandstof voor de elektrische zitmaaiers. 
Volgens Van Dijk kun je met het terugdringen van je brandstofverbruik 
als tuinaannemer het meest besparen binnen je bedrijf. Een bijkomend 
voordeel is dat Van Dijk hiermee ook zijn footprint verkleint en de CO2-

uitstoot enorm verlaagt, waardoor het bedrijf ook weer makkelijker mee 
kan doen aan aanbestedingen die dit in hun lastenboek vragen. 
Optioneel kan op de maaiers een bladblazer gemonteerd worden. Ook 
deze bladblazer is weer elektrisch te bedienen vanaf de chauffeursstoel. 
Hierdoor kun je razendsnel een stoep schoonblazen. Op de Majoris CXR 
versies zitten aan de achterzijde standaard Kenda-gazonbanden. Aan de 
voorzijde zitten standaard Michelin X-Tweel wielen.  

De Majoris CXR versies hebben een volledig zwevend maaidek dat door middel van 

stelkettinkjes aan het chassis van de zitmaaier hangt. De frontwieltjes zorgen ervoor dat 

het maaidek perfect de bodem volgt.
De snelheid van de maaimessen kan geregeld worden via de 

high/low blade speed control. 

Op het maaidek van de Majoris CXR versie heeft elk maaimes zijn eigen elektromotor.
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Met losse pols en verstand op 0

Het eerste contact met de RM120, waarbij 120 staat voor de maaibreedte 
in centimeter, voelt wat onwennig. Eerst moet je alles vergeten wat 
doet denken aan een standaard zitmaaier. Je hebt geen stuurwiel, 
noch hendels links en rechts, het maaidek hangt niet aan de machine 
maar maakt er deel van uit, en de rijrichting wordt bepaald door het 
snelheidsverschil tussen de achterwielen. Heel veel uitleg om te zeggen: 
‘Verstand op nul en gewoon intuïtief rijden!’ Wellicht gaat iemand die 
gewend is om games te spelen nog sneller met de machine vertrouwd 
zijn dan een ervaren tuinaannemer. 
We gingen in nat ‘septembergras’ ineens voor de laagste maaihoogte 
van 5 cm. Het is niet het maaidek dat hoger of lager gezet wordt, maar 
de complete maaier die ten opzichte van de wielen omhoog of omlaag 
gaat. De maaihoogte is elektrisch regelbaar tussen 5 en 17 cm. Daarvoor 
zorgt een hydraulische cilinder die de achteras en het voorwiel middels 
een soort parallellogramstructuur hoger of lager zet ten opzichte van het 
chassis. 
En nu rijden, niet denken. De joystick wijst intuïtief de weg: voor- en 
achteruit voelt logisch aan, de stick naar links betekent naar links sturen 
en het omgekeerde voor rechts. Dat voelt zo wat als bij een graafmachine. 
Alleen: daar beweegt er iets buiten jou, hier beweeg je zelf mee. Dat 
maakt het nog spannender. Het dubbele voorwiel loopt ‘los’ mee en om 
op zijhellingen te rijden kan dit veiligheidshalve geblokkeerd worden 
met een voetpedaal. De snelheid kan elektronisch begrensd worden. De 
RM120 haalt een maximumsnelheid van 12 km/uur. De machine is op 
de achterwielen geremd door twee negatieve hydraulische remmen. Dit 
betekent dat de remmen zonder hydraulische voeding (bijvoorbeeld bij 
een technisch defect of niet-draaiende motor) dicht staan.

Eenvoud en zo weinig mogelijk geschroefde delen 
De 3 maaielementen (2 grote en 1 kleiner) zijn ieder apart in het 
frame van de maaier ingewerkt. Daardoor kunnen ze hun mulchende 
bewerking doen zonder dat ze elkaar beïnvloeden. De aandrijfriemen 
liggen veilig beschermd tegen vuil maar zijn toch makkelijk bereikbaar. 
De maaiunits zijn geluidgedempt waardoor het geluidsniveau lager is 
dan bij drie aparte maaideks.
De machine meet 238 x 135 x 127 cm (lengte x breedte x hoogte) en 
weegt 485 kg. 
Net zoals bij de andere duwmaaiers huldigt Grin hier ook het principe van 
zo weinig mogelijk geschroefde onderdelen. Alle verbindingen die met 
bouten gemaakt worden, riskeren immers vroeg of laat los te komen en 
dat komt de levensduur van de machine niet ten goede. Waar mogelijk 
gebruikt Grin dus eerder klinknagels dan bouten.

‘Is de RM120 van het Italiaanse Grin, die twee jaar geleden werd voorgesteld, nu een conceptstudie of een echte maaier?’ 
moeten velen gedacht hebben toen ze de futuristische grasmaaier voor het eerst zagen. Niets van dat alles, want het was voor 
Grin-eigenaars Luigi Fumagalli en Franco Ghezzi zo klaar als een klontje dat ze, in navolging van hun speciale maaiconcept 
zonder opvang, ooit een zitmaaier op de markt zouden brengen. Het resultaat is geen gewone zitmaaier, noch een standaard 
zeroturner. En het maaidek is niet wat we van een standaardmaaier kennen.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Stuurloze
driewieler
met joystickbesturing

De RM120 verenigt het comfort van een zeroturn met het rijgemak van een joystick.

Mensen achter machines

64



Voor de aandrijving gebruikt Grin een tweecilinder B&S-benzinemotor 
van 20 pk die op zijn beurt een dubbele axiale plunjerpomp aandrijft. 
De hydraulische pompen drijven twee onafhankelijke wielmotoren aan.
Op het maaidek zit een aansluiting voor een waterslang. Terwijl de maaier 
draait en het water openstaat worden de maaiunits gereinigd.
Qua concept is deze maaier totaal anders dan wat er tot nog toe op de 
markt bestond. De maaikwaliteit van Grin is al jaren bewezen door de 
duwmaaiers en dat konden we tijdens het rijden ook ervaren. Hoog 
of laag gras, netels, onkruid: alles wordt versnipperd en als een fijne 
mulchlaag over het grasveld verdeeld. Wij ondervonden dat we na de 
nodige gewenningstijd de machine in de vingers begonnen te krijgen en 
dat grasmaaien met joystickbesturing toch ontspannen kan zijn. 

‘Wij helpen de dealers naar buiten komen met wat ze kunnen.’

Uit de afwijzing van een goed idee 
ontstond een nieuw bedrijf: Grin
De Italiaanse ondernemer Luigi 
Fumagalli is eigenaar van FASB, 
een bedrijf uit Cremello dat alle 
mogelijke vormen uit buizen 
maakt en een aantal bekende 
grasmaaierfabrikanten tot zijn 
klanten mag rekenen. Franco 
Ghezzi is eigenaar en manager van 
een bedrijf dat bouten en moeren op maat maakt. Beide 
zijn ondertussen de eigenaars van Grin.

De creatieve Luigi speelde al meer dan 20 jaar met het idee van een 
grasmaaier met een speciaal mulchconcept. Bijna 15 jaar geleden 
trok hij naar Duitsland om een patent voor dit speciale maaiconcept 
zonder opvang te verkopen. Hij vroeg de commercieel onderlegde 
Franco destijds mee om het woord te voeren. Hun voorstel werd 
echter afgewezen en terwijl ze op de terugtocht waren, rijpte het 
idee om het concept zelf te ontwikkelen en te gaan bouwen. De 
rest van het verhaal is een lijn grasmaaiers die onder de naam Grin 
nu aan een opmars bezig is. Ondertussen runnen ze ieder nog 
hun eigen bedrijf en hebben ze samen Grin in Sirtori opgericht. 
De dagelijkse leiding hebben ze in handen gegeven van Daniele 
Bianci, de huidige commercieel directeur. 

De maaier heeft een beschermvoet op de voorwielen. 
Hierdoor kan er over stoepranden worden gereden.Het maaidek vormt een vast geheel met het chassis van de machine. De achteras en het dubbele voorwiel zijn via een 

parallellogramsysteem met elkaar en het chassis verbonden. Via een hydraulische cilinder wordt de maaihoogte geregeld.

De RM120-maaier in opbouw: alles wordt in eigen huis gebouwd.

65



De ‘hark’ die wij in test hadden, is 1,50 m breed en voorzien van 19 tanden 
in Hardox-staal. De tanden zijn 2 cm dik en de opening ertussen bedraagt 
ongeveer 6 cm. Door hun vorm staan de tanden ‘grijpklaar’ om alles waar 
ze doorheen gaan daadwerkelijk mee te trekken. De werkdiepte van de 
tanden bedraagt 30 cm. Dit is de afstand gemeten van de centrale balk 
tot het einde van de tandpunt. Het geheel weegt, compleet met CW-05 
koppeling, ongeveer 100 kg. De hark is verkrijgbaar in werkbreedtes 
tussen 90 en 300 cm.
Door haar eigen gewicht en het feit dat je de helling van de tanden kunt 

Niet zelden krijg je als tuinaannemer een verwilderde tuin voor de kiezen, waarbij je niet weet in welke hoek te beginnen. 
Verwilderd struikgewas lostrekken en de bodem vrij maken, een overwoekering door netels op een milieuvriendelijke manier 
netjes maken, boomwortels uit de grond halen om deze zaaiklaar te maken, een gravelweg met putten gelijktrekken en 
verluchten: het kan allemaal met deze geniaal eenvoudige terreinhark op de minigraver.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Techniek

Opruimen met krabben en bijten

verstellen door het juk van de mingraver te kantelen (bakfunctie), werkt 
de hark heel ‘ingrijpend’. Op moeilijk bereikbare plaatsen kun je alles 
lostrekken en -wringen wat moet geruimd worden. Om bijvoorbeeld 
verwilderde bamboe uit te graven volstaat het om met de hark in het 
midden van het wortelstel te gaan staan en de ‘stronk’ in stukken uit 
elkaar te wringen. Daarna kan de bodem opgewoeld worden tot de 
laatste wortel eruit is. 
Hetzelfde geldt voor het zaaiklaar leggen van grond waar bijvoorbeeld 
bomen en struiken hebben gestaan. Gewoon de grond losmaken tot 

Een verharding met plassen en putten die steeds groter worden Het resultaat na wat harkwerk
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Vraag uw demo aan.

De enige elektrische zitmaaier met frontaal maaidek.
Nul emissie, 8 uur autonomie en zeer stil.

op 30 cm diepte, dan de wortels eruit harken ... en op weinig tijd is 
de grond zuiver van alle onreinheden en verlucht. Vervolgens nog wat 
nivelleren met de hark en de bodem is zaaiklaar. Met de hark kunnen ook 
eenvoudig graszoden worden afgegraven.
Een verharde weg of oprit in dolomiet of fijne kiezel kan na verloop van 
tijd te maken krijgen met putten waar het water blijft instaan en die 
mettertijd steeds dieper en groter worden. Het volstaat om er dan enkele 
keren met de hark in verschillende richtingen doorheen te gaan om de 
verharding terug mooi egaal te krijgen. Bovendien is de waterdoorlating 
tot op circa 25 cm diepte terug gegarandeerd.  
De ervaring leerde ons dat hoe langer je met deze hark werkt, hoe meer 
de handigheid en het nut ervan naar boven komen. Het is een van die 
dingen waarvan je denk: ‘Dat had ik al langer moeten hebben.’ 

Welke werkbreedte?

De keuze voor de breedte van de hark hangt voor een deel af van het 
gewicht (capaciteit) van de minigraver. Als er met een brede hark gewerkt 
wordt, dan kan de belasting op de arm van de minigraver vrij groot 
worden, zeker als er aan de uiteinden van de hark veel materiaal moet 
worden verwerkt. Hoe breder de hark, hoe groter de hefboom die op de 
arm van de minigraver ‘torst’. Een zwaardere machine kan uiteraard meer 
kracht weerstaan. Toch lijkt het zinvoller om eerder een smalle hark dan 
een brede te nemen. Een smallere hark zal makkelijker tot de volledige 
diepte in de bodem gaan en dus meer materiaal kunnen omzetten. 
Bovendien heb je met een brede hark meer kans dat je niet de volledige 
werkbreedte kunt benutten omdat de ruimte gewoon te klein is. Beter 
een keertje meer harken in die gevallen. 

De grond losmaken tot op 30 cm diepte en dan de wortels eruit harken Op moeilijk bereikbare plaatsen kun je alles lostrekken
en -wringen wat moet geruimd worden.



Uiteraard blijft de bewezen versnippertechnologie behouden. 
Het unieke en gepatenteerde versnipperprincipe van Eliet is nog 
steeds het kloppende hart van de machine. Dat snijdt het snoeiafval 
in de vezelrichting, wat minder motorvermogen vereist. Het 
snipperafvoersysteem, dat ‘TurboDischarge’ wordt genoemd, is bij de 
Prof 6 verder geperfectioneerd. Eigen aan dit systeem is dat de snippers 
door een zuigturbine uit de versnipperkamer worden gezogen en door 
een blaaspijp worden uitgeworpen. De aanzuiglucht hiervoor wordt 
via de invoertrechter naar binnen getrokken. Klein, bladrijk snoeiafval 
wordt door deze aanzuiglucht als het ware in de trechter gezogen, wat 
het invoerwerk mee vergemakkelijkt. De permanente luchtstroming 
doorheen de machine zorgt tevens voor een reinigend effect en helpt 
verstopping te voorkomen. Bij de Prof 6  werd het schoepenwiel nieuw 
ontworpen waardoor de prestaties van dit afvoersysteem nog zijn 
verhoogd. Nog beter dan zijn voorganger kan de Prof 6 allerhande 
soorten bladrijk snoeiafval verwerken, heel het jaar door: een 
4-seizoenenversnipperaar in de ruime zin van het woord dus.
Een verrassende vernieuwing bij dit soort versnipperaars is de geometrie 
van de invoertrechter op de Prof 6.  Deze zogenaamde ‘V-safe’ trechter is 
een spits vooruitstekende trechtervorm met een V-vormige onderplaat. 
Deze eigenzinnige trechtervorm nodigt de operator intuïtief uit om 
zich zijdelings van de invoertrechter te plaatsen. Hierdoor staat hij 
onbewust in een veiligere opstelling met minder gevaar voor projectie. 
De V-vormige onderplaat heeft dan weer als voordeel dat het snoeiafval 
zich automatisch in het midden van de trechter oriënteert waardoor de 
invoerwals dit gecentreerd op de messenas voert en zo de versnijding in 
de maalkamer gestroomlijnder laat verlopen.  De invoerwals heeft een 

nog grotere diameter gekregen om bulksnoeiafval zoals hagenscheersel 
nog egaler naar binnen te werken. De doorvoeropening onder deze 
invoerwals is 44 cm breed waardoor sterk vertwijgde en grillige takken 
tot 10 cm moeiteloos kunnen worden binnengepakt. De Prof 6 kan 
optioneel ook met een elektronisch ABM-systeem (Anti-Blok-Motor) 
worden uitgerust.  Dankzij dit systeem kan de maximale capaciteit 
uit de 14pk-krachtbron worden gehaald. Bovendien kan de machine 
hierdoor onbemand werken, wat een welkome tijdsbesparing oplevert. 
De beveiligingsinrichting aan de invoerzijde werd reeds in lijn gebracht 
met de nieuwe Europese veiligheidsnorm die binnenkort van kracht zal 
worden.   
Ook op vlak van onderhoud scoort deze Prof 6 een stukje beter dan 
voorheen. Voor het onderhoud aan de messen ontwierp Eliet een 
groot toegangsluik tot de versnipperkamer. Zowat de helft van de 
versnipperkamer kan zo in één keer wegdraaien en dat geeft op 
ergonomische wijze toegang tot de messen en het schoepenwiel. De 
Prof 6 krijgt de messen van de professionele Super Prof mee om de 
standtijd te verhogen. Op vlak van transmissie en hydraulica werden heel 
wat kleine details aangepast om ook hier het onderhoudsgemak en de 
bedrijfszekerheid te verhogen. Wat de Prof 5 gebruikers als opmerkingen 
en suggesties de vorige jaren lieten horen, werd in verbeteringen aan de 
machine omgezet. Een mooi voorbeeld hiervan is de benzinetank, die 
niet langer op de moeilijk bereikbare plaats bovenop de motor zit. De 
Prof 6 heeft nu een ruime 10 liter benzinetank met grote vuldop op een 
heel toegankelijke plaats aan de flank van de machine. Bovendien is deze 
tank voorzien van een elektrische niveau-bewaking.  
Deze nieuwe Prof 6 bestaat in drie uitvoeringen: zelfrijdend op wielen, 
zelfrijdend op rupsonderstel en in getrokken versie op aanhangwagen 
(<750 kg). Deze drie uitvoeringen zullen te bewonderen zijn op stand 
nummer 8113 op Agribex . 

Nieuwe professionele 
4-seizoenenversnipperaar bij Eliet
Op Agribex zal Eliet een nieuw model versnipperaar voorstellen voor de Belgische markt. De Prof 6 is de opvolger van het 
succesvolle model Prof 5 dat sinds 2012 op de markt was. Bijna elk onderdeel van deze machine werd herbekeken en opnieuw 
ontwikkeld met als doel de machine nog performanter, comfortabeler en bedrijfszekerder te maken.
Tekst: Peter Menten   I   Foto: Eliet

Techniek
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Ontbinden koopcontract bij abnormale burenhinder
In zo’n geval kan je wel degelijk iets ondernemen. Zo kan je een 
ontbinding van de koopovereenkomst van je pand vragen bij de 
rechter. ‘Abnormale burenhinder’ kan hier inderdaad aanleiding 
toe geven. Natuurlijk moet er bewezen worden dat de burenhinder 
‘abnormaal’ is. In eerste instantie kan je je beroepen op artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat eenieder die door 
zijn eigen daden schade berokkent aan een ander, verplicht is om 
deze schade te vergoeden. Om dit artikel te kunnen toepassen, moet 
aangetoond worden dat er in de eerste plaats een fout werd gemaakt, 
moet er schade zijn en moet er tussen de fout en deze schade een 
oorzakelijk verband bestaan. Met ‘oorzakelijk verband’ bedoelt men 
dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de fout.

Anderzijds kan men beroep doen op artikel 544 BW. Dit artikel stelt 
dat eigendom het recht is om op de meest volstrekte wijze van een 
zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men 
er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de 
verordeningen.

Een dergelijke foutloze, objectieve aansprakelijkheid geeft 
aanleiding tot de zogenaamde ‘evenwichtsleer’. Deze leer houdt in 
dat buren op een gelijkaardige manier moeten kunnen genieten van 
hun eigendom en dat ze hiertoe aan elkaar geen overdreven lasten 
mogen opleggen. Gebeurt dit wel dan is het ‘evenwicht’ tussen de 
naburige eigendommen verstoord. Dit evenwicht zal terug moeten 
worden hersteld en teruggebracht worden tot de ‘normale lasten’ die 
op het nabuurschap kunnen wegen. 

Uit de praktijk: ontbinding verkoopovereenkomst omwille 
van burenhinder? Ja!
De verkopers verkopen een bedrijfspand aan de firma Janssens. De 
verkopers verzwijgen echter dat zij reeds jarenlang een burenruzie 
hebben met een buurman. De firma Janssens meent dat zij dit 
bedrijfspand nooit zou gekocht hebben indien ze kennis had gekregen 
van deze burenruzie. Zij meent dat de verkoper zich schuldig heeft 
gemaakt aan bedrog door deze burenruzie te verzwijgen.

De firma Janssens (koper) stapt naar de rechtbank en vraagt dat op 
basis van dit bedrog de verkoopovereenkomst met betrekking tot 

het bedrijfspand zou ontbonden worden. De rechter gaat in op deze 
vraag en ontbindt de verkoopovereenkomst: de verkopers moeten de 
verkoopprijs volledig terugbetalen, alsook de registratierechten en 
nog een bijkomende schadevergoeding. 

Uit de praktijk: verbreking huurcontract omwille van 
burenhinder? Ja!                                
Verhuurder Oscar vordert de ontbinding van de huurovereenkomst 
die hij had afgesloten met zijn huurder Charel. Deze laatste verstoort 
zowat de ganse omgeving, zo ook het bedrijf Peeters dat vlakbij 
ligt. Huurder Charel valt er constant de bedrijfsleider lastig, valt zijn 
personeel aan, zet zijn voertuig op de toegangsweg naar het bedrijf, 
enzovoort.

Zaakvoerder Peeters stapt naar de eigenaar/verhuurder van deze 
woning en vraagt hem hier iets aan te doen. De eigenaar stapt naar de 
vrederechter en vraagt een ontbinding van de huurovereenkomst die 
hij met zijn huurder Charel heeft op basis van deze abnormale hinder. 

Volgens de vrederechter is het ongepaste gedrag van huurder 
Charel (namelijk het bezorgen van overlast aan het bedrijf Peeters) 
wel degelijk een reden om de huurovereenkomst te ontbinden. De 
vrederechter beslist dat huurder Charel zich schuldig maakt aan 
een schending van zijn plicht om het gehuurde goed als een goede 
huisvader te gebruiken. Artikel 1728 van ons Burgerlijk Wetboek is 
trouwens duidelijk: dit artikel stelt dat de huurder ertoe gehouden is 
om het gehuurde goed te gebruiken als een goede huisvader. 

In deze zaak ontbindt de vrederechter de huurovereenkomst op basis 
van abnormale burenhinder en moet huurder Charel onmiddellijk de 
woning verlaten. Bovendien moet Charel de volledige huurwaarborg 
afstaan aan verhuurder Oscar en zal er door een deskundige moeten 
worden nagegaan of Charel geen huurschade heeft aangebracht aan 
de woning van Oscar. Bedrijf Peeters zal deze moeilijke buurman niet 
meer over de vloer krijgen! 

Solange Tastenoye - www.solangetastenoye.be
Voor telefonisch juridisch advies: bel 0902/12014 (€1,00/min)
Persoonlijk advies enkel mits afspraak via tel 013/46.16.24

Je koopt een mooi groot pand aan, waar je beter bereikbaar bent voor klanten en leveranciers. Maar je wist niet dat een 
omwonende buurman je het leven zuur zou maken en dat hij jou en zelfs jouw personeel constant zou gaan pesten! Je 
beklaagt je dat je dit pand hebt gekocht en vraagt je af of je iets kunt ondernemen. Tegen de vroegere eigenaar misschien? 
Een paar interessante beslissingen van rechtbanken! 

Recht

Moeilijke buur:
moet bedrijf verhuizen?

70






