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Voorwoord

Waarheid van het seizoen
‘Never waste a good crisis.’

(Winston Churchill, Brits politicus, 1874 tot 1965)
Foto: Compassco

'Never waste a good crisis.'
‘Never let a good crisis go to waste’ waren de letterlijke woorden van
Winston Churchill in aanloop naar de oprichting van de Verenigde
Naties, kort na de Tweede Wereldoorlog. En die uitspraak is nu meer
dan ooit actueel.
In de eerste plaats voelen wij mee met de vele mensen die door deze pandemie
persoonlijk getroffen worden: als patiënt, als technisch werkloze, als kwetsbare
of kansarme, als oudere, als overbevraagde hulpverlener, als nabestaande van
een overledene, als zelfstandige die ineens zijn zaak moet sluiten, als openbaar
bestuur dat ineens met een vergroot takenpakket geconfronteerd wordt en moet
roeien met de riemen die er zijn …
Hoe kunnen we anders kijken naar wat er zich voordoet?
Iedere crisis werpt ons weer wat meer terug op onszelf: ons geluk
maken we zelf.
Als er iets is wat deze én de volgende crisissen duidelijk willen maken, is het wel
dat het hoog tijd wordt dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor
zijn eigen geluk en gezondheid. Het klinkt hard, maar iedere crisis is een stukje
afscheid van de gedachte dat anderen het voor ons zullen oplossen.
‘Belangengroepen’ staan tijdens iedere crisis op de eerste rij te roepen wat ze
voor ‘de medemens’ gaan doen. De overheid gaat er lessen uit trekken. En als
men daar als mens in blijft geloven, wat leert men dan? Niemand kan er ooit
voor zorgen dat iemand zich blijvend goed voelt, niemand kan andermans leven
uittekenen zoals dat voor hem of haar het beste zou uitkomen. Dat moet ieder
voor zichzelf doen.
Niet elk fenomeen moet bestreden worden
De meeste van onze lezers werken dagelijks met de natuur. Ze weten dat eender
welke ziekte of plaag het signaal is van een onderliggend onevenwicht in het
systeem en dat symptoombestrijding hoogstens een ultiem redmiddel kan zijn,
maar nooit een structurele oplossing. Ze weten dat duurzaamheid gebouwd is
op lokale kringlopen, samenhang, veerkracht, biodiversiteit, faire verhoudingen,
wederkerigheid en ga zo maar door. Corona is een zoveelste niet mis te verstaan
signaal in onze ontspoorde samenleving.
Er is dus naast crisis ook hoop. De coronacrisis zal hopelijk in de toekomst niet
enkel herdacht worden als een gezondheidscrisis, maar tevens als een bewustzijnscrisis, die heeft bijgedragen tot een gezonde evolutie van het leven.
Verzorg jullie en blijf gezond!

Invloed van de coronacrisis op de tuin & park machinedealers.
De coronacrisis heeft ook ons als beroepsfederatie niet onberoerd
gelaten. Er was de verplichte sluiting van winkels die onze ledentuinmachinedealers pakken omzet gekost heeft ten voordele van de
grootwarenhuizen, die wel open waren en tuinmachines mochten
verkopen. Daartegen zijn we als federatie in beroep gegaan bij de Raad
van State. Ondanks het feit dat de auditeur ons aanvankelijk in het gelijk
stelde, verwierp de Raad van State zijn advies. De tuinmachinedealers
moesten hun winkel gesloten houden en mochten pas samen met de
andere winkels opengaan. En dat gedurende de drie maanden dat ze hun
jaaromzet moeten draaien!

Demo Groen 2020
van 6 t.e.m.
8 september 2020
Fedagrim heeft, ondanks de onzekerheid voor evenementen de komende
maanden, besloten om alle voorbereidingen voor Demo Groen gewoon
verder te zetten. Als tegemoetkoming aan de standhouders is besloten
om geen voorschotten te vragen en hen tot 31 juli de keuze te laten om
al dan niet in te tekenen voor een stand. Tegen die datum is het dan
duidelijk of evenementen op beperkte schaal zullen mogen doorgaan of
niet. Pas tegen die dag moeten de ingeschreven standhouders definitief
toezeggen. Fedagrim doet deze geste aan de sector om de exposanten een
hart onder de riem te steken. Op dit moment is Demo Groen immers de
enige beurs waarop de sector dit jaar zijn klanten zal kunnen ontmoeten.

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

De redactie
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Golf

De Brasschaat Open Golf & Country Club
is de rode draad door het levensverhaal van Stigg Eynatten.

Brasschaat Open Golf & Country Club:
klein maar cute
De golf van Brasschaat, die in 1990 werd opgericht, loopt bij Stigg Eynatten en zijn familie al 30 jaar als een rode draad door hun
leven. Stigg is de hoofdgreenkeeper van deze 9-holesbaan die mede door zijn vader werd opgericht. Het waren oorspronkelijk
Zuid-Koreaanse vastgoedontwikkelaars die de 25 ha grote golfbaan op een braakliggend terrein lieten aanleggen. De baan
werd ontworpen door de Belgische golfbaanarchitect Paul Rolin. Vorig jaar werd de Brasschaatse golfbaan, die achter een
drukke woonwijk ligt, nog verkozen tot beste 9-holesbaan van België. Brasschaat Open Golf is er zowel voor de beginnende
speler als voor de ervaren rotten.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Rond de driving range ligt er nog een kortere 9-holesbaan. Deze par 3
junior course is ideaal voor beginners en voor de kortespelpraktijk van
de meer ervaren spelers. De driving range met 46 overdekte en verlichte
afslagplaatsen en 2 verdiepingen is volgens de verantwoordelijken de
grootste in het land.
De golf van Brasschaat, die is opgericht op wat ooit een gemeentelijk
stort was, is ondertussen tot een zeer democratische club uitgegroeid:
geen club voor de happy few, maar een die openstaat voor leden en nietleden en voor golfers en niet-golfers. Om golfspelen nog attractiever te
maken, krijgen de inwoners van de gemeente een aanzienlijke korting
als ze lid worden.

Bewogen opstart

Stigg Eynatten: ‘Mijn vader wou van een deel van dit terrein eerst een
soort woonzorgcentrum maken. Naar wat ik van hem gehoord heb, was
dit moeilijk met vergunningen en zo en toen kwam het idee van een
golfbaan op. Daar moest je destijds relatief weinig voor doen: je kon
dan het terrein ophogen en alles wat er zat, mocht blijven zitten. Na het
ophogen werd het terrein hier nog doorgezaaid en verder aangelegd
naar de plannen van architect Paul Rolin. Rond dezelfde periode zijn ze
ook met de appartementen hier vooraan begonnen. Mijn vader en zijn
vennoot deden er destijds ook immobiliën bij. Zij lieten dan die blokken
bouwen en dat is toen allemaal verkocht geweest. Mijn vader was een
verzekeringsmakelaar, maar daarnaast ook een echte ondernemer die
altijd iets moest kunnen opstarten. Een golfspeler was hij echter niet.
6

Bepaalde waterpartijen zijn van poeltjes omgevormd tot volwaardige vijvertjes die een
natuurlijke hindernis vormen tijdens het golfen.

De eerste pro die hier figureerde, speelde golf in Schotland. Die kwam
naar mijn vader met het idee om er een golfbaan van te maken. Hun
eerste clubhuis was een caravan. De club werd vrij snel opgestart want
ze moesten vlug geld hebben om te kunnen beginnen. Zo kwamen de
ene na de andere zich aansluiten en werd Brasschaat een gezellige club.
Samen met Mr Park (Zuid-Koreaan) werd de boel hier in gang geduwd.
Dat was de financier van in het begin. Mijn vader is in 1994 vrij plots
gestorven en een jaar later heeft Hans Wilmink alles overgenomen
van Park. Mijn moeder is hier dan aan de receptie blijven werken, mijn
tante ook. Heel de familie heeft hier in fulltimeverband of als student
meegedraaid op de golf. Manager Chantal Rudduck doet dit ook al sinds
1996.'

GreenTechPower: ‘Welk soort leden krijgen jullie hier vooral?’
Stigg: ‘Wij krijgen hier vooral beginners – we hebben altijd goede
golfspelers gehad trouwens – en die stromen dan door. Als er potentieel in
zit, dan zijn 9 holes snel te klein en willen ze door naar een 18-holesbaan.
Heel vaak komen ze geregeld terug omdat de sfeer hier gewoon
geweldig is. Het is ook altijd druk hier dus je moet goed op voorhand
je starttijd reserveren. Met rond de 900 leden is het passen en meten
om iedereen op zijn moment te kunnen bedienen. We zitten hier met de
nodige concurrentie in de ruime regio en hebben vrij veel wedstrijden.
Onze 9 holes zijn heel populair, die zitten altijd nokvol. Dat is op zich
maar doorschuiven, dat gaat perfect. Met 18 holes is dat iets moeilijker
te organiseren. Maar het aantal leden dat we nu hebben, dat is perfect
hoor. En met die beginners, dat is plezant: een hele verscheidenheid aan
mensen die van overal komen. We zien ook dat een heel deel van de
leden echte groepjes gevormd heeft. Zelfs in het koudste van de winter
treffen ze elkaar toch om weer te gaan spelen, of al is het maar om een
balletje op de driving range te gaan slaan. Eens mensen gebeten zijn,
dan blijven ze komen. Golfspelen is een sociaal gebeuren en zeker in
zo’n kleine club. De golf is een ontmoetingsplaats voor mensen, eender
van welke soort. We hebben hier wel al wat talent voortgebracht en vaak
kiezen ze dan voor een andere club eens ze opgeleid zijn. Maar voor de
sfeer komen ze af en toe wel terug.’
GTP: ‘Waar rekruteren jullie dan nieuwe spelers?’
Stigg: ‘We hebben 2 opendeurdagen per jaar. Daaraan gekoppeld dan
de start-to-golf, publiciteit in plaatselijke huis-aan-huisbladen enzovoort.
Die opendeurdagen die trekken altijd veel volk en daar blijft zowat 25%
van hangen. Die komen spelen of worden zelfs lid. We hebben op die
momenten al een paar jaar op rij geluk gehad met het weer. De laatste
jaren is dat opnieuw aan het boomen die nieuwe inschrijvingen. Goed
weer houdt de mensen op het terras en zorgt voor een toffe sfeer.
Dat motiveert mensen om samen iets te doen. Er is veel mond-aanmondreclame, ze nemen eens een kameraad mee … en zo bouwen
wij ons ledenaantal uit. Als beginner mag je hier ook de kleine baan op
zonder lidmaatschap: dat kan hier. We zien dat hier veel jongeren een
balletje komen slaan. Golf wordt meer en meer als een alternatief voor
andere hobby’s gezien. De competitie wordt wat aangewakkerd en ze zijn
vertrokken. Er zijn hier geen drempels zoals in sommige privéclubs.’

Omschakeling van chemisch naar volledig
biologisch beheer van het gras

Vroeger was het golfterrein een dichtbegroeid stuk natuur. Naderhand
werd dat opengetrokken om een soepeler spelverloop mogelijk te maken.
Bepaalde waterpartijen zijn van poeltjes omgevormd tot volwaardige
vijvertjes die een natuurlijke hindernis vormen tijdens het golfen. De
vorm, de ligging en zelfs de samenstelling van het zand van een aantal
bunkers is door de jaren heen veranderd, van een grove zandkorrel tot
een fijnere en subtielere zandsoort. Maar de grootste verandering is wel
de omschakeling van chemisch naar volledig biologisch terreinbeheer.

Mechanisatie en onderhoud van het terrein

Stigg: ‘Voor onze tractoren en maaimachines hebben we twee vaste
machinedealers met wie we al jaren vlot samenwerken. Met een van
hen zelfs al meer dan 30 jaar! Zijn vader was goed bevriend met mijn
vader en een generatie verder werken de twee zonen met elkaar. Voor het
onderhoud zijn we met vier greenkeepers, ikzelf en nog drie. Twee jaar

geleden waren we met zes, maar met de wissel van hoofdgreenkeeper
is er niemand meer bijgekomen. Daarnaast is er nog een met pensioen
gegaan, maar tussen mei en september komt die nog enkele uurtjes mee
inspringen. In de zomer is dat soms te weinig, in de winter te veel. Met
z’n vieren vormen we een hechte groep die voor de zaak gaat. Iedereen
moet hier alles kunnen, we wisselen geregeld van job en dat maakt
het natuurlijk ook gevarieerder. Alle medewerkers op de golf zijn ook
al lang in de club, niet alleen in ons greenkeepersteam, maar ook aan
de receptie, in het bestuur … De jongste in dienst is hier nu ongeveer
drie jaar, de rest langer dan tien. Doordat we ook een relatief jong team
hebben, kunnen we flexibeler met dingen omgaan. Zo is het nu ook
makkelijker om heel het verhaal van de ‘green deal’ te verkopen en te
implementeren met jonge mensen dan wanneer je zou aanlopen tegen
routines hier en daar en constant compromissen zou moeten sluiten.
Volledig chemieloos werken is toch eigenlijk een beetje een sprong in
het diepe: niemand heeft een precies idee van wat er moet gebeuren,
niemand weet wat je nu wel moet doen en wat niet, je wordt ook door
leden aangesproken op dingen … Soms moet je iets uitproberen. Dat
valt dan tegen en iedereen heeft het gezien. Dat is toch stresserend op
momenten. Ik voel wel dat iedereen, leden én bestuur, achter ons staat
op dat vlak. Het is een langetermijnvisie: je moet eerst iets bestaands
– chemische bestrijdingsmiddelen – afbouwen, en dan vervangen door
iets wat je nog niet kent.’

Brasschaat heeft een vrij uitgebreid machinepark

GTP: ‘Waar haal jij dan je kennis?’
Stigg: ‘Ik ben nieuwsgierig van aard en probeer altijd heel veel uit.
Soms heeft dat slechte resultaten en dan heb ik wat geleerd, soms
pakt dat goed uit en is het probleem opgelost. Ik lees een en ander in
de vakliteratuur, maar ben eerder een praktisch aangelegd iemand. En
wat bij een ander werkt, werkt daarom nog niet bij jou, want elk terrein
is anders. Hier kun je door de ondergrond van het terrein op bepaalde
stukken niet diep prikken en moet je je tevreden stellen met een minder
resultaat of moet je andere oplossingen zoeken. Op vlak van opleiding
heb ik handel gevolgd en ik ben dan in de keuken beland. Daar heb ik me
opgewerkt tot souschef. Toen de vier muren iets te beperkend werden,
koos ik voor het terrein.’
GTP: ‘Onderhoud van jullie machines, wie doet dat?’
Stigg: ‘Kleine dingen doen we zelf en na het seizoen doen we de machines
voor onderhoud binnen bij onze twee dealers. Wij hoeven dan geen vaste
8

De driving range met 46 overdekte en verlichte afslagplaatsen en 2 verdiepingen
is
volgens de verantwoordelijken de grootste in het land.

technieker en wisselstukken te hebben en kunnen ons verlaten op een
machine die in orde staat. Daardoor kunnen wij ons richten op dat waar
de leden ons voor betalen: een perfect terrein. Op onze driving range
hebben we wel wat tijd nodig om de balletjes te rapen en om te maaien
en daar zijn we nu aan het kijken om te kunnen draineren. Omdat die
driving range op het laagste punt van heel het terrein ligt, is dat geen
evidentie. Je zou al pompen moeten gaan installeren. We wonen hier in
een dichtbevolkte regio en dat geeft ook zijn beperkingen. Op bepaalde
momenten mogen wij nog niet beginnen maaien en dat vraagt enig
puzzelwerk met ons werkschema. Machines koop ik bij voorkeur bij onze
vaste dealers en ik informeer mij bijvoorbeeld op beurzen zoals Agribex
of bij collega-greenkeepers. Bestaande machines vervang ik na zoveel
jaar door iets beters als het mogelijk is.’
Brasschaat heeft een vrij uitgebreid machinepark met onder andere een
minigraver met de nodige bakken en hulpstukken die toch wat meer kan
dan de gewone frontlader die vroeger in gebruik was. Verder hebben
ze hier twee prikkers, een bezander, een doorzaaimachine, een grote
blazer, een roller om de greens te rollen … Dat laatste is iets wat sterk
geapprecieerd wordt door de spelers, want je kunt bij drukke periodes
of wedstrijden al eens een maaibeurt overslaan door te rollen. Er worden
geen machines ingehuurd of geleend.
Stigg: ‘Door deze flexibiliteit met bijvoorbeeld onze minigraver kunnen
we onze bladeren en gras omzetten tot voedsel voor onze bomen. Dat
verkleint dan weer de kost van ons afvaltransport. We kuisen iedere
winter al onze bossen en met dit materiaal kunnen we her en der op een
natuurlijke manier voeding bijgeven.’

Maart was het moment voor een eerste doorzaaibeurt.

Dealer

Social distancing: links Jan en rechts Guido Jacobs,
op 1,50 m van elkaar. Maar ze hebben nog nooit
zo dicht bij elkaar gestaan als in deze economisch
moeilijke periode.

Machinedealer Jacobs Maurits:
van dealer tot importeur
Met de nodige afstand in gedachten trokken we midden april naar tuinmachinedealer Jacobs Maurits in Moorsel bij Aalst. We
wilden weten wat de impact op je zaak is als je naast machinedealer voor een bepaalde regio ook Goldoni-importeur voor de
Benelux wordt. Guido Jacobs tekende immers vorig jaar met Goldoni een overeenkomst voor de verdeling van dat merk voor
de Benelux. Komt daarbij nog eens de coronacrisis én het feit dat de machines die hij importeert uit Italië komen. Zaakvoerder
Guido Jacobs vertelde hoe hij zijn zaak door deze woelige coronawateren loodst en geeft achtergrond bij het Goldoni-verhaal.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Familiezaak

Het huis Jacobs Maurits is in de streek van Aalst al decennialang hét
adres voor machines voor tuin & park en voor tuinbouw. Moorsel ligt
in een streek waar sierteelt en groenteteelt voor het inkomen zorgen.
Dat verklaart ook de sterke focus op compacttractoren en motoculteurs.
Omdat half maart de meeste bedrijven moesten sluiten, draait de
zaak nu zonder medewerkers. Guido, zijn echtgenote en zijn zoon Jan
zorgen ervoor dat de handel technisch en administratief blijft lopen.
Werken onder deze omstandigheden geeft aan hoe je met een klein
groepje gemotiveerde mensen veel gedaan kunt krijgen. Tijdens ons
gesprek rinkelde de telefoon aan één stuk door.

Jacobs Maurits en de import

Guido Jacobs: ‘In januari 2019 is ons importeurschap officieel van
start gegaan en hebben wij van EuroGarden de bestaande stock
onderdelen en machines overgenomen. We voeren naast Goldoni
ook Carbogreen in, een merk dat zich specialiseerde in overtopfrezen
en nauw samenwerkt met Goldoni.’
GreenTechPower: ‘Geraak je aan voldoende machines?’
Guido: ‘Ik heb op dit moment meer dan 20 machines die geleverd
moeten worden. Onlangs kreeg ik een aanbod van een dealer uit
10

De knikstuurtrekker van Goldoni met vier even grote wielen is een vertrouwd zicht.

Italië die overstock had. Daarmee kon ik dan een groot deel van mijn
klanten bedienen. Het is puzzelen, maar als iedereen wat meewerkt
dan schieten we al een heel eind op. Ondertussen kijk ik ook verder,
want mijn streefdoel is om mijn klanten verder te helpen. Zo kwam
ik erachter dat Goldoni bijvoorbeeld transmissieleverancier is van
Barbieri, een ander merk van motoculteurs, dat in de zuiderse landen
wordt verkocht. Langs die weg heb ik ook nog mogelijkheden om mij
te depanneren, mochten klanten hun machine heel dringend nodig

De ‘motoculteur’ tekent de geschiedenis van Goldoni.

hebben. Ik heb hier net een Barbieri gekocht met een tweecilinder
in en daarmee kan ik klanten die op hun nieuwe machine wachten
eventueel depanneren. De productie van Barbieri zit lager in Italië,
waardoor ze daar konden verderwerken terwijl de rest van het land
lam lag. Barbieri heeft een overstock aan tweecilindermotoren van
Lombardini waardoor het die samen kan bouwen met de Goldonitransmissie tot een evenwaardige motoculteur. Technisch en qua prijs
zit ik dan met nagenoeg dezelfde machine. Dat is nu de service die ik
aan mijn klanten kan bieden.’
GTP: ‘En wisselstukken?’
Guido: ‘Wisselstukken worden heel vlot uitgeleverd: we zitten nu
op 14 dagen, wat vroeger een week was. Normaal is het maandag
bestellen en donderdag geleverd. Dat zit nu op twee weken. Ze
hebben een soort wisseldienst nu: een week werken, een week thuis
en zo met twee ploegen die elkaar afwisselen. En in het weekend niks.
Die twee ploegen zien elkaar niet. Bij onderdelenleverancier Cermag
heb ik mijn onderdelen ook op een week. Zoals het er nu naar uitziet,
zullen we eerder in juni onze volgende machines geleverd krijgen
omdat nu de voorrang aan wisselstukken werd gegeven.’
GTP: ‘Voor wanneer voorzie je een herstart van de productie
in Italië?’
Guido: ‘Bij Goldoni zitten ze nu (half april) te wachten om te
kunnen beginnen. Het probleem zit bij Lombardini, dat al stillag
sinds midden februari. Daar zal de heropstart veel moeite vragen
en langer duren dan bij de andere bedrijven. Tijdens de productie
zijn er bij Lombardini veel mensen besmet geweest en zijn er zelfs
enkele overleden. Bij Goldoni is er niemand ziek geweest en kon de
fabriek gewoon verder. Dan is de heropstart makkelijker. Die typische
tweecilinder-motoculteurdiesels die hier veel gevraagd zijn, die
worden in Italië gebouwd. Daarvoor hebben we Lombardini nodig.’
GTP: ‘Hoe past het importeurschap in jullie dealerverhaal?’
Guido: ‘Onze zoon Jan zit mee in de zaak, de andere twee kinderen
niet. Het feit dat er opvolging is, heeft er ook voor gezorgd dat
we het Goldoni-importverhaal zijn opgestart. Onder normale
omstandigheden ben ik twee dagen per week op de baan voor
Goldoni omdat we heel de Benelux en het noorden van Frankrijk
tot voorbij Rijsel bewerken. Goldoni is eigenlijk al veel langer ons
huismerk. Omdat het merk in de loop van 1964 zijn importeur

De roots van Goldoni liggen in de wijnbouw:
voor de gelegenheid nog met een oranje trekker.

kwijtraakte, hebben vier dealers, waaronder wij, besloten om samen
Goldoni-machines te kopen. Onder ons vieren hebben we gezamenlijk
uitgepakt met een stand op het landbouwsalon op de Heizel. In 1970
is dat importeurschap dan naar EuroGarden, het toenmalige De
Saint-Hubert gegaan. In 2018, bijna 50 jaar later, hebben wij dan de
gesprekken met Goldoni opgestart om de import zelf te gaan doen.
Goldoni-machines vragen een aparte behandeling: aanpassen in
functie van de klant, de nodige hulpstukken zoeken … Daar kun je
als grootimporteur niet aan beginnen. Elke machine is maatwerk en
vraagt een hoge servicegraad.’
GTP: ‘Hoe pakt de coronacrisis uit voor een kersverse
importeur?’
Guido: ‘Met het Goldoni-verhaal erbij valt de crisis nogal mee.
We verliezen uiteraard omzet in onze winkel, want die moeten
we gesloten houden. Naar particulieren ligt het moeilijker want
die mogen we niet ontvangen. Maar professionelen die kunnen
op afspraak komen afhalen en investeringen blijven grotendeels
doorlopen. Internationaal gezien wordt de handel stevig bemoeilijkt,
machines en onderdelen zijn langer onderweg en zo. Dat is een feit.
Ik blijf daar echter positief bij. Klagen haalt je energie weg, dus we
roeien met de riemen die we hebben. We hebben onze wisselstukken
die nog draaien en machines worden nog geleverd. Wat in Italië of
hier op stock is, kunnen we uitleveren. Dat is in deze tijd zeker een
meerwaarde. Op zich is het een nichemarkt, deze motoculteurs
en tractoren. We zoeken hoe we als machinedealer meerwaarde
kunnen blijven bieden en door deze crisis worden we eens wakker
geschud. Ik realiseer mij al langer dat het handgereedschap op
accu een internetproduct gaat worden en dat je daar als importeurverdeler geen toegevoegde waarde meer kunt bieden. Ik voorzie
dat we in machines tot pakweg 400 euro (de particuliere machines)
een stuk omzet gaan verliezen aan het internet, maar dat men in
alles wat daarboven gaat de weg naar de tuinmachinedealer wel
gaat blijven vinden. Ik zie daar nog eerder een groei komen. De
grotere machines met gespecialiseerde toebehoren, die kopen de
professionele gebruikers niet op internet. Die willen meer werk met
voldoening en omzet met minder gedoe. Toen we eind 2018 Goldoni
overnamen, werd er een twintigtal machines in de Benelux geleverd.
Dat zijn de cijfers die ik van Goldoni gekregen heb bij de overname.
Eind 2019 zijn wij gestopt met 54 verkochte motoculteurs en nog
12 in backorder. En in dit voorjaar zitten we al rond de 20 verkochte
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machines. Maar zoals ik al aangaf: in de verkoop van deze machines
kruipt tijd en energie. Nu zitten we in deze periode wat moeilijk qua
productie en levering. Ik heb in Duitsland, in Spanje en in Portugal
nog wat stock gekocht om mijn klanten verder te kunnen helpen. Uit
die landen komen dan eerder de kleinere machines, de eencilinders.
Die tweecilinders, dat is een typisch Benelux-verhaal. Vandaar dat de
Italianen ook niet zo veel motoren op stock hadden.’
GTP: ‘Dus het importeurschap van Goldoni kwam op het juiste
moment?’
Guido: ‘Wij zijn trouw aan merken als we voelen dat de relatie
wederzijds is. Wij beperken ons dan ook tot de merken die we echt
al lang en goed doen. Was er een ander merk dan Goldoni op ons
pad gekomen, dan waren we daar niet op ingegaan. Goldoni is sinds
1964 eigenlijk altijd met onze zaak verbonden geweest. Wij zijn een
familiebedrijf en dat is met Goldoni hetzelfde. Ons contact met de
familie gaat iets verder dan zakelijk. Bij Goldoni zelf werken er ook
hele families die in en rond het stadje Carpi wonen. Bij de afdeling
onderzoek & ontwikkeling zit er ondertussen terug iemand van de
familie. Ik zie de familie het bedrijf op termijn terug inkopen. Goldoni
en de Italiaanse staat hebben nu een soort ‘inkooprecht’ voor de
aandelen. In 2015 zou de familie nog zowat 7% van de aandelen in
portefeuille hebben gehad en ondertussen zou dat al tot 32% zijn
verhoogd. De familie zou graag naar 51% gaan. Nu zijn er terug 3
neven en nichten die de zaak nieuw leven willen inblazen en het
bedrijf terug in de familie brengen, de achterkleinkinderen van de
stichter. Dat geeft vertrouwen.’
Carbogreen

Carbogreen bouwt overtopfrezen in kleine en grote werkbreedtes.
Daarnaast heeft het merk ook zo’n egaliseersysteem dat werkt
zoals een maaibalk. In werkbreedtes van 1,2 en 1,5 meter zitten
daar 3 messenbalken achter elkaar die ten opzichte van elkaar
een zigzaggende beweging maken. De ideale machine om
dolomietpaden, tennisvelden en dergelijke te egaliseren en
onkruidvrij te maken. Carbogreen en Goldoni werken al langer
samen in de productie van sommige onderdelen. De aandrijving
binnenin is bijvoorbeeld ook van Goldoni.
Guido: ‘Wij verkopen altijd het geheel van de frees, inclusief de
beugel, waardoor het gewicht van de frees niet aan het motorblok
trekt. De frees is dezelfde als bij Goldoni, met dat verschil dat de
tandwielen gedraaid zijn om overtop te kunnen werken. Aan het
einde gebruiken ze tegenwoordig een gesloten rol waarin gaten
gemaakt zijn. Die pakt, zeker onder natte omstandigheden, minder
grond terug mee dan een wafelrol. We verkopen deze frees in 64
en 80 cm achter de motoculteur, of in gedragen uitvoering tot
2 meter. Deze machine vervangt qua werking eigenlijk een
gewone frees met rotoreg. En ze kost minder dan beide samen.’
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Goldoni anno 1926

De familie Goldoni heeft in Italië naar verluidt meer dan 1.000
hectare wijngaarden en het is uit die tak dat ook de mechanisatie
is ontstaan. Het bedrijf startte in 1926 in een boerderij op het
platteland van Emilia waar Celestino Goldoni begon met het
assembleren van pompen voor irrigatie. Na de oorlog wist hij zijn
productie te diversifiëren, van eenassige motormaaiers tot trekkers.
De fabriek was er in de loop der jaren in geslaagd haar producten
in het buitenland te verkopen dankzij een reeks commerciële
overeenkomsten. De concurrentie op de wereldmarkt verzwakte
het grondgebied niet, maar was eerder een hulpmiddel voor de
stad Carpi. De gehele lijn van Goldoni is gebouwd op z’n Italiaans:
smal, laag, compact, kort, met veel motor- en hefvermogen en een
mooi design.
Goldoni: is het nu oranje of groen?
De trekkers van Goldoni worden in de Benelux in de groene kleur
geleverd. In het oranje zijn ze als trekker in principe niet meer te
verkrijgen. De motoculteurs zijn wel altijd oranje gebleven.
De trekkers in het groen
* Bij Goldoni vertrekt het gamma vanaf 50 pk met de Ronin,
een compacte handgeschakelde trekker. Deze reeks gaat van
50 tot 110 pk.
* Dan is er de RS-serie met vier gelijke wielen, en de RS-serie
als knikker vanaf 20 pk tot 90 pk.
* In de SN-reeks zitten de vaste tractoren met vier gelijke wielen
met voorwielsturing en die gaan van 38 tot 71 pk.
* De reeks transporters onder de naam Transcar loopt van
38 tot 90 pk. Voor een pak minder geld dan een trekker
met aparte kieper heb je dan een transportvoertuig dat kan
kiepen. Bovendien veroorzaak je veel minder schade met
dit vierwielige voertuig dat op de 4 wielen is aangedreven.
Technisch is er ook de mogelijkheid om een extra aftakas op
deze Transcar te zetten.
De motoculteurs in oranje
De rasechte Goldoni-motoculteurs blijven in de oranje kleur. Puur
Italiaanse productie met motoren van Kohler (Lombardini) en
verdeeld in drie reeksen:
* De Twist van 5 tot 9 pk
* De Joker in benzine van 8 tot 10 pk en diesel van 8 tot 11 pk
* De My Special met 14 (1 cilinder) of 15 pk (2 cilinders) diesel,
met de hand of elektrisch gestart

Tuinaanlegger

Jean-Michel: ‘Ik leef tegen 200 per uur voor mijn bedrijf!’

Tuinaanlegbedrijf
Jardiplus uit Rebecq
kiest voor eenvoud
en efficiëntie
Jean-Michel Van Eeckhout uit Rebecq zette zowat 15 jaar geleden zijn eerste stappen in de aanleg en het onderhoud van
tuinen. Ondanks zijn studies voor loodgieter koos hij er toch voor om buiten in weer en wind te vertoeven. Na de eerste
voorzichtige stappen groeide zijn bedrijf de laatste vijf jaar aanzienlijk. Bij Jardiplus wordt de nadruk vooral gelegd op het
ontwerpen en aanleggen van nieuwe tuinen. We gingen Jean-Michel eind april opzoeken op een regenachtige vooravond.
Tekst: Christophe Daemen I Foto’s: Christophe Damen en Jardiplus

Jean-Michel begon 15 jaar geleden voor eigen rekening en was toen
vooral actief in de aanleg en het onderhoud van gazons. Zijn eerste
klanten bevonden zich al in de buurt van Rebecq. Beetje bij beetje
werden de zaken uitgebreid met het plaatsen van afsluitingen, het
aanleggen van verhardingen en het verzorgen van tuinaanleg van A tot
Z. De kleine klanten van de beginjaren doen nog steeds beroep op hem
en ondertussen bestaat het klantenbestand zowel uit particulieren als
uit gemeentebesturen en grotere bedrijven. Jean-Michel vervolgt: ‘De
laatste 5 jaar groeide het bedrijf aanzienlijk. Ik wil steeds verder evolueren
en ik probeer de uitdagingen die zich aandienen daadwerkelijk aan
te gaan. Als ik een opportuniteit zie, hoef ik niet lang na te denken en
als we ervoor gaan, dan investeer ik vrij vlug in de gepaste machines
zodat de werkzaamheden snel en efficiënt kunnen plaatsvinden. Een
goed voorbeeld zijn de pneumatische hulpstukken om bestrating aan
te leggen. Die kosten wel iets, maar de productiviteit stijgt ook en onze
mensen houden het makkelijker vol. Als we een specifieke machine niet
vinden, dan bouwen we die maar zelf. We hebben bijvoorbeeld zelf een
machine gebouwd om efficiënt graszoden af te rollen. Ik ga voor de volle
tevredenheid van mijn klanten en daar horen moderne machines bij.
Het heeft ons trouwens geen windeieren gelegd. Dankzij een dergelijke
aanpak haalden we bijvoorbeeld een contract binnen om de parkings en
groene ruimtes voor de Intermarché-supermarkten uit de wijde streek
aan te leggen en te onderhouden.’

mogelijkheid om wekelijks een aantal gazons te maaien gedurende een
langere periode van het jaar, waardoor de risico’s beter gespreid worden.
Ondertussen beschikken we ook over 8 verschillende graafmachines
waardoor we zo goed als alle grondverzetwerkzaamheden aankunnen.
Onze kleinste graafmachine kan moeiteloos door een gewone deur en
wordt regelmatig gebruikt om tuinen achter rijhuizen aan te leggen,
terwijl de grootste kraan echt gebruikt wordt om kubieke meters te
verzetten.’

Een brede waaier aan werkzaamheden
Jardiplus is zowel actief in het aanleggen als het verder onderhouden
van groene ruimtes. Jean-Michel: ‘Tegenwoordig zijn we voor 75% van
onze tijd met aanleg bezig, terwijl de rest naar onderhoud gaat. Ik heb
enerzijds een voorkeur voor aanleg omdat je dan je creatieve kant de
vrije loop kunt laten. Het geeft ook extra voldoening om een project
van A tot Z te kunnen opvolgen. Anderzijds geeft onderhoud ons de

‘Afhankelijk van het seizoen werken tussen 10 en 15 mensen mee op
de werven. Een deel wordt vast ingeschreven en verder doen we beroep
op zelfstandigen om de arbeidspieken op te vangen. Ze werken in vier
verschillenden ploegen. De eerste is dagelijks met onderhoud bezig,
terwijl de tweede en de derde zich met aanleg bezighouden. De vierde
ploeg neemt veelzijdige werven aan en is zowel met aanleg als met
onderhoud of dringende interventies bezig. Deze manier van werken
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Aanleg vertegenwoordigt zowat 75% van de omzet.

Deze specifieke rupsmaaier voor steile hellingen werd gekocht voor een bepaalde werf
wordt ondertussen ook op andere werven ingezet.

en

maakt dat we snel en doeltreffend werk kunnen leveren, iets wat de
klanten echt waarderen.’
Een goed geoliede werkorganisatie
Jean-Michel hecht ook veel belang aan een goede organisatie van de
verschillende werven. Hij vervolgt: ‘Ik ben echt geboeid door alles wat ik
doe en ik wil dan ook dat ons werk perfect uitgevoerd is. Natuurlijk hoort
er dan een goed geregelde werkorganisatie bij. Het heeft bijvoorbeeld

weinig zin dat we klinkers dagen op voorhand bij de klanten (laten)
afzetten. Ze moeten er zijn als we ze nodig hebben. Op deze manier is er
weinig ‘rommel’ op de werven en hebben de klanten bovendien minder
het gevoel dat ze midden op een werf leven. We hebben deze geregelde
werkorganisatie trouwens volledig doorgetrokken naar de rest van het
bedrijf. De elektronische agenda omvat bijvoorbeeld alle komende
werven, terwijl de repetitieve maaiwerkzaamheden ook opgenomen
worden in een werkschema. Stel dat onze vertrouwde man om te maaien
er morgen niet is, dan kan iemand anders zijn plaats probleemloos
innemen. Bij alle afspraken staan ook het adres en een link met de gpscoördinaten om er effectief naartoe te rijden. De eenvoud zelve, maar
het bespaart ons heel wat tijd en ergernis. Hetzelfde geldt trouwens voor
het opmaken van prijsoffertes of de verschillende bezoeken aan werven.
Ik heb dan alles bij de hand en alles kan ook vlot thuis teruggevonden
worden. Ik ben van mening dat heel wat tuinaanleggers nog een
stukje productiviteit laten liggen door deze toch eenvoudige, digitale
oplossingen niet te gebruiken. We hebben werk genoeg, maar als we
naar buiten communiceren doen we dat via onze eigen Facebookpagina.
Het is snel en eenvoudig, maar het is ook een leuke manier om met
(toekomstige) klanten in contact te staan.’
Durven investeren in specifieke machines
De groei van Jardiplus is vooral te danken aan de passie van Jean-Michel
Van Eeckhout voor zijn werk en zijn bedrijf. Jean-Michel: ‘Als we een
werk aannemen, gaan we tot het uiterste en ik wil ook telkens nieuwe
doelstellingen halen. Ik neem graag risico’s, maar voor mijn eigen bedrijf
ga ik deze wel eerst berekenen. Eigenlijk leef ik tegen 200 per uur. Het is
mijn levensstijl en zo voel ik me gelukkig. Ik probeer dus opportuniteiten
om te zetten in extra werk. Zo was ik enkele jaren geleden een prijsofferte
aan het opstellen in de buurt van de Leeuw van Waterloo. Op een of
andere manier haalde ik het contract binnen om de steile hellingen te
maaien. Ik had evenwel nog geen maaier gevonden. Een nieuwe was
niet te betalen, dus ging ik op zoek naar een occasiemaaier op rupsen. Ik
belandde uiteindelijk in Engeland en enkele dagen later was de maaier
thuis. Dankzij deze maaier kunnen we specifiekere projecten aannemen
en ons bedrijf verder op de kaart zetten. Ondertussen maaien we ook
andere steile hellingen bij een paar (grotere) klanten. Hetzelfde geldt
trouwens voor heel wat machines die ik de laatste jaren gekocht heb. Een
lijst opmaken van alle machines zou onbegonnen werk zijn, maar ik ben
bijvoorbeeld bijzonder trots op mijn Avant-kniklader met heggenschaar.
Toen ik deze machine kocht, was ik op zoek naar een efficiënte oplossing
om hagen te scheren … en niet veel later werd deze Avant geleverd!’
Service is onmisbaar
Bij de aankoop van nieuwe machines hecht Jean-Michel veel belang aan
een goede prijs-kwaliteitverhouding, alsook aan de betrouwbaarheid
van de machines. Hij vervolgt: ‘We werken veel met een lokale verdeler,
de firma Keymolen. Die zit hier in de buurt, verkoopt vooraanstaande
merken en de goede band met de zaakvoerders maakt het geheel
af. Voor specifiekere machines gaan we wat verder shoppen. We
proberen ondertussen heel wat in eigen beheer uit te voeren. Gewone
onderhoudswerkzaamheden doen we hier zelf en verder beschik ik
ook over de nodige uitrusting om te lassen, te spuiten … Ik pas graag
machines aan in functie van mijn specifieke noden en hecht ook veel
belang aan de goede staat van de machines. Een likje verf kan wonderen
doen en geeft de machines en ons bedrijf meteen een andere uitstraling!’
Als we Jean-Michel vragen hoe hij de toekomst ziet, is hij van mening
dat het al een goede zaak zou zijn om de groei van de laatste jaren te
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Jardiplus investeerde in de nodige rupskranen
om ook grotere werven aan te kunnen.

Het plaatsen van betonnen keerwanden blijft het lievelingswerk van Jean-Michel.

‘25% van de tijd zijn we met onderhoud bezig.’

kunnen evenaren: ‘We zijn zeer snel gegroeid en ik zie het nog groter
en efficiënter. Niet per se om groot te zijn, wel om nieuwe uitdagingen
aan te kunnen en onze klanten optimaal te blijven bedienen. Het blijft
wel een probleem om personeel te vinden, en vooral mensen die
meedenken in mijn filosofie, maar ook geen schrik krijgen om nieuwe
uitdagingen aan te gaan en zich verder te vormen in alle aspecten van
tuinaanleg bijvoorbeeld. Maar diegene die het volhouden, kunnen hun
creativiteit ook de vrije loop laten!’

Mensen achter machines

Zelf produceren
om risico’s te spreiden

Van links naar rechts: Diana de Keijzer, verantwoordelijke
marketing, in het midden Christina de Wild en rechts haar
schoonbroer Tijl Van den bosch.

De firma De Wild / Belgarde uit het Nederlandse Roosendaal is exclusief verdeler voor Europa van Silky, de Japanse snoeizagen,
en Okatsune, de Japanse marktleider in snoeischaren en heggenscharen. Daarnaast produceren en verdelen ze hier ook hun
eigen houtversnipperaars onder de naam GTM Professional. We hadden een gesprek met Christina de Wild en haar schoonbroer
Tijl Van den bosch, de vierde generatie die het bedrijf leidt, en Diana de Keijzer, verantwoordelijke marketing.
Tekst: Peter Menten I Foto’s: Peter Menten en firma De Wild

‘De geschiedenis van deze ondernemersfamilie gaat terug tot eind
negentiende eeuw en begint in Alkmaar in Nederland. De vlag en het
wapen van de stad komen dan ook terug in het logo van het bedrijf. Vijf
generaties terug was de familie de Wild een familie van rondtrekkende
bouwaannemers. Iets meer dan honderd jaar geleden startte een van hen
met de levering van materiaal en gereedschappen voor de bouw. Van
daaruit zijn we sinds een goede 20 jaar van nationaal verdeler geëvolueerd
tot een wereldwijd werkende importeur, distributeur én fabrikant.’
Aan het woord is Christina de Wild. Het was haar vader Joseph de Wild
die in 1969 zijn eigen distributiebedrijf ‘De Wild BV’ opstartte in Alkmaar.
Tien jaar later verhuisde hij de bedrijfszetel naar Roosendaal en startte
in Essen ten noorden van Antwerpen de Belgische tak ‘Belgarde bv’. Met
Italiaanse merken zoals Alpina en Aspera begon zo de ontwikkeling in
België en Luxemburg. Vanaf 1988 vertegenwoordigde hij Japanse merken
zoals Mitsubishi en Silky in Europa. In 1995 startte hij met een eigen
productie in Tsjechië en lanceerde die machines onder de naam Green
Technology Machinery (later GTM Professional). In 1998 kwam de huidige
generatie in het bedrijf: Josephs drie dochters en schoonzoon Tijl. In 2007
werd de productie van Tsjechië verschoven naar China en in 2010 werd
Christina algemeen directeur. In 2015 werd er in Roosendaal een nieuw
hoofdkantoor en magazijn bijgebouwd.
In de fabriek werken nu 25 medewerkers. Op de hoofdzetel in
Nederland zorgt een even groot team voor verkoop, administratie en
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‘In 2018 zijn we in de fabriek overgeschakeld op volledig geïntegreerde productie,
voorheen deden we enkel assemblage.’

productontwikkeling. In Costa Rica heeft de firma een verkoopkantoor voor
de Latijns-Amerikaanse markt.
Christina: ‘In 1980 hebben we in het Belgische Essen het bedrijf Belgarde
opgericht, als toeleverancier voor de Belgische en Luxemburgse markt,
want de Belgische markt vraagt om een andere benadering dan de
Nederlandse. Ik heb twee oudere zussen. We zijn alle drie met een Belg
getrouwd wat maakt dat die twee culturen nu erg diep verweven zitten in
de familie.’

De Elephants Trunk, een draagharnas voor heggenscharen,
was een idee van een bevriende dealer.

Tijl Van den bosch, Christina’s schoonbroer en medezaakvoerder: ‘Begin
jaren ’80 importeerden we machines uit Italië: Alpina en Aspera. Mijn
schoonvader heeft een speciale band met Italië, hij studeerde er trouwens.
In de jaren ’90 begonnen de Italiaanse fabrikanten beter Engels te praten,
onze dealers ook, en er kwam meer rechtstreeks contact. Daardoor kwam
de toegevoegde waarde van een Benelux-importeur steeds meer onder
druk te staan. Daaropvolgend hebben we contact gekregen met Japanse
bedrijven zoals Mitsubishi voor de motoren, Silky voor de handzagen en
Okatsune voor de snoeischaren. Midden jaren ’90 hebben we in Tsjechië
onze eigen productie van GTM Professional machines opgestart. Onder dat
merk vallen de producten die uit de eigen fabriek komen en machines die
we laten maken door andere leveranciers. Eind jaren ’90 zijn wij dan als
vierde generatie in de zaak gekomen.’
Christina: ‘Mijn vader is heel ondernemend en visionair en voelde aan dat
de Europese markt begon vol te lopen. Hij is in de jaren 2005 en 2006
verschillende keren naar China gereisd om te kijken of we daar een fabriek
konden opzetten. China was volgens hem een
nieuwe, opkomende markt en daar moesten we
gaan produceren én leveren.’

‘Mijn vader is vanuit de gedachte van risicospreiding begonnen met een eigen productie.
Om niet zomaar ineens je dealerschap te kunnen verliezen en weer op zoek te moeten
gaan. Vanuit China kunnen we ook gemakkelijker naar de rest van Azië exporteren.’

Verder krijgen we input van klanten of van contacten die we op beurzen
leggen.’
Christina: ‘De Elephants Trunk bijvoorbeeld, een draagharnas voor
heggenscharen, is een idee van Alain Schiettecatte, een bevriende dealer
die ermee naar ons kwam. We geloofden erin en zijn het verder beginnen
ontwikkelen.’
GTP: ‘Jullie zijn begonnen vanuit de handel. Mag ik dan
concluderen dat de affiniteit met een product kleiner is dan bij
iemand die vanuit de productie vertrekt?’
Christina: ‘Wij zijn tuinliefhebbers. Doordat je zelf ook met die producten
werkt, groeit automatisch de betrokkenheid. We maken al 30 jaar
machines, dus we zijn helemaal met onze producten verweven. De keuze
voor houtversnipperaars is weloverwogen: we verdiepen ons liever
daarin dan dat we het gamma verbreden. Voor mij is het belangrijk om

Tijl: ‘In 2018 zijn we in de fabriek overgeschakeld
op volledig geïntegreerde productie. Voorheen
deden we enkel assemblage. We maken de
meeste van onze onderdelen zelf. Lasersnijden,
buizen plooien, de zetmachine, lakken: dat
wordt allemaal in eigen beheer gedaan. We
produceren enkel onderdelen voor onszelf.
We verkopen in China, Azië, Europa en LatijnsAmerika. In China wordt het bedrijf geleid door
een Nederlands management.’
GTP: ‘Als jullie een machine ontwikkelen,
op welke basis gebeurt dat dan?’
Tijl: ‘We baseren ons op informatie die we krijgen
vanuit de markt. Via de verkoopmeetings met
onze buitendienstmedewerkers krijgen we
praktijksituaties voorgeschoteld: kunnen we
geen machine vinden om dat of dat te doen?
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te focussen op een bepaald product en daar goed in te worden. We willen
geen heel breed programma kunnen aanbieden. Als kleiner bedrijf wil
je focussen en ergens op inzetten. Mijn vader is vanuit de gedachte van
risicospreiding begonnen met een eigen productie. Om niet zomaar
ineens je dealerschap te kunnen verliezen en weer op zoek te moeten
gaan. De wereld wordt transparanter en veel mensen weten ondertussen
ook wel dat in één fabriek soms meerdere merken gemaakt worden.’
GTP: ‘Waarom zijn jullie destijds van Tsjechië naar China gegaan?’
Christina: ‘Omdat we China als groeimarkt voor onze wereldwijde afzet
zagen. Europa is op dat vlak al een verzadigde markt, dus moesten we wel
naar daar verhuizen. Vanuit China kunnen we gemakkelijker naar de rest
van Azië exporteren en je hebt er lagere logistieke en productiekosten.
Anders kun je niet mee in die markt.’
GTP: ‘Ik neem aan dat jullie niet de enigen zijn die in China
produceren. Hebben jullie daar ook andere concurrenten?’
Christina: ‘Ja, zeker. In China kopiëren ze alles. Dat komen we dagelijks
tegen. We moeten ze net altijd dat stapje voor zijn.’
GTP: ‘Met welke argumenten verkoop je dan jullie product
tegenover een kopie in die markt?’
Tijl: ‘Kwaliteit en service. Daar kunnen de anderen in die markt niet tegenop.
In de Chinese markt hebben wij als Belgen/Nederlanders een goed imago
en staat ons merk symbool voor continuïteit. Wij zijn gewoon een Europese
fabrikant voor hen, die toevallig in China een fabriek heeft staan. Ons
product heet daar dan ook De Wild in plaats van GTM Professional.’
Christina: ‘In China worden onze producten door de gebruiker niet ‘zacht
behandeld’ en daardoor maken we ze op sommige punten nog steviger
dan nodig. Degene die in China machines aankoopt, is meestal niet de
gebruiker. Dus dan worden er automatisch hogere eisen aan de machines
gesteld. De mensen zijn daar veel minder opgeleid om met de machines
te werken: ze blijven maar met de machine draaien tot het ding niet meer
werkt en gaan dan pas aan de bel trekken. Eerlijkheidshalve moeten we
toegeven dat die situatie toch wel aan het verbeteren is. In onze fabriek
moeten wij bovendien aan eisen voldoen die vaak strenger zijn dan hier
in Europa.’
GTP: ‘Wat is jullie volgende stap? Versnipperaars met grotere
diameters?’
Tijl: ‘We willen nog flink uitbreiden, maar wel binnen hetzelfde
marktsegment: dat van de kleinere, professionele tuinaannemer die
alleen of met maximum 5 man werkt én de bovenkant van de particuliere
markt. We gaan in de herfst een paar nieuwe modellen uitbrengen voor de
professionele eindgebruiker met bijvoorbeeld een iets grotere diameter.
We zitten nu aan 12 cm. En aan de onderkant van ons gamma gaan we met
enkele kleinere modellen komen.’
Diana de Keijzer: ‘In Costa Rica en andere landen van Latijns-Amerika
ligt de focus meer op het composteren. Op de kleine koffieplantages
bijvoorbeeld gebruiken ze onze machines om de planten te versnipperen,
dus een heel andere bestemming dan hier. De snippers worden dan ook
direct gebruikt op de grond als bodemverbeteraar. In China en LatijnsAmerika werd vroeger veel verbrand. De regels zijn er nu ook aangepast en
daar zien wij opportuniteiten.’
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GTP: ‘En de verdeling?’
Tijl: ‘Wij werken alleen met de vakhandelaars waardoor zij voor hun klanten
een prijs kunnen aanhouden die hen helpt om ook een goede service te
bieden. Wij garanderen hen een voldoende grote regio. Wij dringen geen
exclusiviteit op: we hebben veel dealers die bijvoorbeeld klepelhakselaars
van een ander merk verkopen en de onze ernaast. Een dealer gaat zich niet
binden aan een merk, maar gaat voor zijn klant de nodige oplossingen in
huis halen. We hebben ook geen gamma om alle behoeftes af te dekken:
wij zijn te gespecialiseerd en dat willen we ook blijven. Het is al een hele
uitdaging om als fabrikant één ding heel goed te doen.’
Christina: ‘We zijn als klein bedrijf flexibel genoeg om ons aan te passen
aan de verschillende markten. Wij verkopen onze versnipperaars op dit
moment ook in Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Australië, Maleisië en Costa Rica
en andere Latijns-Amerikaanse landen.’
GTP: ‘Is de marktbenadering in het Verre Oosten dezelfde als hier?’
Tijl: ‘Je zoekt naar distributeurs die gericht zijn op machines en gereedschap
van hoge kwaliteit. Het basiswerk is gelijk aan het commerciële werk hier
in Europa: bellen, mailen en beurzen bezoeken. De uitdaging is dat als
je kleinere bedrijven belt, diegene die opneemt geen Engels praat. Het
vraagt veel tijd en energie eer je de juiste persoon aan de lijn hebt.’

GTM Professional

Onder de noemer GTM Professional valt een heel gamma machines voor
tuinaannemers, boomverzorgers en openbare besturen.

Een overzicht van het volledige aanbod voor tuinaannemers,
boomverzorgers en openbare besturen:
• Versnipperaars van 5 tot 12 cm diameter. Afhankelijk van het
type zijn de houtversnipperaars leverbaar als aftakas-aangedreven
versie, met een benzine- of elektromotor, en al dan niet op
rupsonderstel.
• Houtklievers: liggend en staand, met elektrische of
benzinemotor.
• Elephants Trunk: een ergonomisch harnas voor mensen die
met een heggenschaar werken (olifantenslurf) dat trillingen
neutraliseert en het gewicht van de heggenschaar draagt.
• Tuinmachines op accu: een gamma loopmaaiers, gewone
en telescopische heggenscharen, strimmers, bladblazers,
kettingzagen, verticuteermachines, kantensnijders etc.
• Speciale producten als waterpompen met brandstofmotor,
spuiten en trilplaten.
• Snoeigereedschap van Silky en Okatsune.

I love my GreenTechJOB

I

MY

GREENTECHJOB

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

Naam:

François Delcoigne

Woonplaats: Warnant
Leeftijd:

41 jaar

Werkt bij:

Jeunes au Travail

In dienst:

sinds 2013

Studies:

Hogere opleiding Water & Bossen in Ath

François Delcoigne verzorgt
opleidingen voor de groensector
bij ‘Jeunes au Travail’
blij dat ik ze zie evolueren zodat ze autonoom kunnen werken binnen hun eigen job.’
GTP: ‘Wat zijn de leukste dingen binnen je job?’
François: ‘Voor mij is het bijzonder leuk om buiten te kunnen werken en me niet
opgesloten te voelen in een kantoor. Het zou echt niets voor mij zijn. Wat de verschillende
vakken aangaat, heb ik een voorkeur voor het snoeien en in het bijzonder snoeiwerken bij
fruitbomen. Ik geniet ervan om in te spelen op dingen die zich voordoen tijdens praktische
lessen om uit te leggen hoe men best reageert in specifieke omstandigheden. Onlangs
waren we bijvoorbeeld een haag aan het snoeien toen we een vogelnest ontdekten. Dit
was de aanleiding om de nodige instructies opnieuw in de kijker te zetten voor wanneer
de leerlingen nog eens zo’n geval zouden tegenkomen.’
GTP: ‘En de minder leuke?’
François: ‘Het steeds herhalen van dezelfde seizoenswerkzaamheden vind ik minder leuk.
Zodra we bijvoorbeeld opnieuw gazons beginnen te maaien in het voorjaar weet je dat
je nog een tijdje gaat moeten maaien. Maaien op zich vinden we al een repetitieve en
eentonige bezigheid.’

GreenTechPower: ‘François, wat houdt je job in?’
François Delcoigne: ‘Ik ben lesgever in een bedrijf dat specifieke opleidingen verzorgt voor
tuinbouw en aanleg en onderhoud van groene ruimtes. Een eerste deel van mijn job is
het onderwijzen van theoretische vakken. Die liggen me nauw aan het hart, onder meer
door mijn diploma en de bijkomende opleidingen die ik volgde, zoals die tot natuurgids.
Het gaat hier vooral om alles wat te maken heeft met het herkennen van planten, bomen
en struiken. In aansluiting bij mijn passie voor fauna en flora kreeg ik de gelegenheid
om les te geven over de ontdekking van ecosystemen en biotopen. En over een aantal
basisprincipes van entomologie en ornithologie. Een tweede deel van de opleidingen
is praktisch, met onder meer het leren maaien van gazons, het aanleggen van diverse
aanplantingen, de verschillende snoei- en veltechnieken, enzovoort.’
GTP: ‘Waarom heb je voor deze job gekozen?’
François: ‘Ik werk graag samen met mensen. Ik vind het zeer interessant om ook van hun
ervaring te kunnen leren, omdat ieder zijn unieke insteek heeft. Dankzij deze job kan ik
mijn passie voor de sector combineren met het sociaal engagement dat me nauw aan het
hart ligt. Ik vind het bijzonder boeiend om deze passie over te dragen, de nieuwsgierigheid
en interesse van stagiairs op te wekken en hen nieuwe technieken aan te leren. Het geeft
me veel voldoening om te weten dat je als opleider een essentiële rol speelt bij de stagiairs
die zich omscholen en daardoor belangrijke stappen in hun leven zetten. Het maakt me
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GTP: ‘Wat zou je doen indien je niet met tuin & park techniek bezig was?’
François: ‘Ik heb een jaar lang avondlessen gevolgd in de richting houtbewerking en ik
moet zeggen dat ik er echt van genoten heb. Daardoor heb ik bepaalde zaken ‘durven’
bouwen en ontwikkelen. Als ik niet in de groensector zou werken, dan zou houtbewerking
me wel iets zeggen vanwege de artistieke kant en het feit dat je er een ‘personal touch’
aan kunt geven.’
GTP: ‘Wat is je grootste droom?’
François: ‘Ik heb samen met mijn echtgenote een oude bestelwagen omgebouwd tot een
soort mobilhome. We hebben de inrichting volledig zelf verzorgd en we hebben zelfs
zonnepanelen geïnstalleerd om een beetje autonomie te hebben. Ik zou heel graag op
avontuur trekken, nieuwe omgevingen ontdekken en niet meer terugkeren. Avontuur, af
en toe een beetje bijklussen en vooral: van het leven genieten.’
GTP: ‘Wat zou je aanraden aan anderen die in de sector willen beginnen of
doorgroeien?’
François: ‘Ik vind het zeer belangrijk dat er voldoende aandacht aan de algemene
theoretische basiskennis wordt gegeven. Zonder deze heeft men niks om op terug te
vallen. Vervolgens moet men deze theoretische kennis toetsen aan de praktijk en aan
verdere kennis: leren verbanden leggen en bijstuderen dus. Het kan bijvoorbeeld niet
de bedoeling zijn om bepaalde planten te gaan gebruiken in grondsoorten die zich
daar niet toe lenen. Daarnaast moet je natuurlijk ook een ware passie hebben voor de
groensector. De fysieke eisen zijn namelijk niet min. Voor mij zijn deze twee elementen
echt fundamenteel om je verder te kunnen ontwikkelen binnen de sector en verder te
kunnen groeien in je job.’

Techniek

Een mechanische velhulp vervangt de
metalen velwig of spie.

Overhellende bomen veilig doen
vallen met afstandsbediening
Wanneer er mooi rechtopstaande bomen moeten worden geveld dan weten kenners waar ze de spie moeten uitzagen en
hoeveel breuklijst ze moeten laten om de boom precies daar te laten vallen waar ze hem willen hebben. Met overhangende
bomen wordt het al delicater om in te schatten waar die uitkomen. Daarom worden er stalen of aluminium wiggen gebruikt
om de boom te dwingen een bepaalde kant uit te gaan. Maar ook hier staat de techniek niet stil: mechanische, hydraulische
of afstandsbediende velhulpen zijn in opmars.
Tekst: Peter Menten en Rüdi Hunger I Foto’s: Rüdi Hunger

Niet alleen op hellingen moeten bomen ‘in hun verweer’ (tegen de velrichting
in) geveld worden. Zelfs overhangende bomen met een maximale terughang
van ongeveer 2 meter moeten volgens de regels van de kunst en op een veilige
manier kunnen worden neergelegd. Omdat niet alle bomen kunnen worden
bereikt met een graafmachine met bomenklem blijft een velwig noodzakelijk.
Beschikbare hulpmiddelen
Hydraulische velhulpen voor de bosbouw zijn al sinds jaar en dag bekend. In
Duitsland heeft het KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik), het
bosbouwinstituut zeg maar, onderzoek en testen gedaan met mechanische en
hydraulische velhulpen. Dat waren dan steeds testen over de werking van deze
hulpmiddelen. Behalve dat is er nog geen wetenschappelijk onderzoek gebeurd
naar de effectieve benodigde tijd bij het gebruik van verschillende velhulpen
en naar de lichamelijke belasting van de gebruiker. Dat komt omdat we in
de praktijk zelden twee identiek vergelijkbare situaties tegenkomen. Elke boom
en ondergrond is anders, de ene keer is er wind en de andere keer niet … Daarom
moeten we ons behelpen met eigen ervaring en testen.
De werkbelasting verminderen
Afhankelijk van hoe schuin een boom overhangt en van de gebruikte techniek zal
het ene velhulpsysteem meer tijd vragen dan het andere. Met de hand bediende
velhulpen vragen bijvoorbeeld meer tijd. Om een wig in aluminium of staal in
te kloppen heb je dubbel zoveel tijd nodig als wanneer je een mechanische
velwig met telescopische ratel zou gebruiken. Een mechanische velwig die met
een accuslagmoersleutel wordt opengedraaid doet het nog sneller. En met een
afstandsbediende velwig wordt deze klus in minder dan de helft van de tijd
geklaard. Al het bovenstaande geldt natuurlijk wanneer de omstandigheden
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Voor ongeveer 3.000 euro is er een afstandsbestuurde velwig.

dezelfde zouden zijn en verrekent ook de tijd tussen het aanzetten van de velwig
en de tijd die nodig is om op veilige afstand te gaan staan.
Om ons lijstje van mogelijke oplossingen te vervolledigen hebben we ook de
Zweedse velhulp ‘Reipal RH-pusher’ in de vorm van een krik vermeld. Deze wordt
op een stamhoogte van 2 meter ingebracht, is handbediend en maakt geen
lawaai.
Zwaar werk
Het gebruik van metalen velwiggen heeft zo zijn nadelen. Door de wig in de
boom te kloppen ontstaan er tot in de boomtoppen trillingen die breekbare
takken kunnen doen loskomen. Pulsmetingen op de hartslag bij bosbouwers
gaven een beduidend hogere hartslag aan. Zeker als er op bijvoorbeeld een
helling na iedere slag opnieuw vaste voet onder de grond moet worden gezocht.
Dan overschrijdt de bosbouwer de maximale blootstellingslimiet met minstens
50%. Bij het gebruik van een velwig met ratel wordt deze limiet maar met 10%

overschreden en als de velwig met een slagmoersleutel wordt bediend, wordt er
nauwelijks inspanning van het hart gevraagd. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de lichamelijke belasting bij gebruik van een afstandsbediende velwig met
accuaandrijving het laagste is.
Veel geluid
Bij het indrijven van een velwig met een hamer kunnen geluidspieken tot 115
decibel (dB) optreden. Het is daarom noodzakelijk dat er gehoorbescherming
wordt gebruikt, net als bij het gebruik van een slagmoersleutel (102 dB). Bij
gebruik van de afstandsbediening – en met een gemiddelde afstand tot de boom
van 7 meter – hebben we een waarde van 83 dB gemeten. Het geluid van een
mechanische velwig met ratel is verwaarloosbaar.
Vibraties tellen op
Bij het gebruik van een slagschroevendraaier worden trillingen en vibraties op
het lichaam van de gebruiker overgedragen. Men zou er kunnen van uitgaan
dat deze te verwaarlozen zijn. Maar in de praktijk zal de bosbouwer die eerst
de velwig in de boom brengt die boom erna ook afzagen. We moeten die
vibratiebelastingen dan bij deze van een motorzaag optellen.
Veiligheid
Bij het gebruik van metalen velwiggen moeten we ook durven stilstaan bij de
veiligheid. Als we naar detailfoto’s van boomvellen kijken, dan merken we op
dat er een tendens is om steeds smallere breuklijsten over te houden om toch
maar niet te veel kracht bij het indrijven van de spie te moeten gebruiken. Onder
‘breuklijst’ verstaan we dat gedeelte van de diameter van de boom dat niet wordt
ingezaagd en waar de boom uiteindelijk nog mee aan elkaar hangt als de velwig
er wordt ingedreven. Een smallere breuklijst overhouden betekent ook minder
veiligheid. Bij accuaangedreven velhulpen was dit veel minder het geval en met
de afstandsbediende velwig maakte het weinig uit of er nu een centimeter dieper
of minder diep werd ingezaagd.

Samengevat
Afhankelijk van hoeveel ‘delicate’ bomen iemand per dag moet afzagen, geven
velhulpen een groter rendement per dag, een grotere veiligheid en een betere
bescherming van het lichaam tegen trillingen. Daar staat wel een prijskaartje
tegenover dat van 700 tot meer dan 3.000 euro kan oplopen. Wie liever bij de
metalen velwiggen blijft, moet rekening houden met meer trillingen en een vaak
te kleine breuklijst als verhoogd risico aannemen.
De boomkrik
Een andere manier om bomen te
vellen is deze met de RH-Pusher
van Reipal. Dit is een hulpmiddel
om bomen langs wegen, elektrische
leidingen, dicht bij huizen en
dergelijke veilig af te zagen.
Zelfs bij het afzagen van
schuinstaande bomen bieden
ze een extra zekerheid. Doordat
de stang tot 85 cm kan worden
uitgeschoven, kan de boom in
één keer omgeduwd worden. De
boomkrik is uitgerust met een veiligheidspal zodat ze door het gewicht van
de boom niet terug kan inschuiven. In de grond zakken kan ook nauwelijks
dankzij de speciale voet: een grote vierkante plaat met 2 gebogen hoeken
die ook grip heeft op zachtere grond. Indien de grond echt niet draagkrachtig
genoeg is, kan er nog met een houtblok als extra draagvlak worden gewerkt.
Er zijn nog 2 types boomkrikken die nog meer kracht hebben: 3 of 3,6 ton.

Overzicht van de boomvelhulpen die er zijn

Hydraulische velhulp

Pluspunten

Mechanische velwig

Pluspunten Mechanische velwig

Afstandsbediende velwig

Pluspunten

Verstelbare spindel van 55 mm
Hefhoogte: 10,5 cm
Minimale hoogte: 24 cm

Per toer wordt er 5 mm opening gemaakt.
Lengte/breedte/hoogte: 48/12/17 cm
Met ratel of met accuslagmoersleutel

Hefhoogte: 6 cm
Lengte/breedte/hoogte: 80/12/20 cm

Reipal 'RH-Pusher'

Kortste lengte: 115 cm
Hefbereik: 135 tot 220 cm (twee trappen)
Verhouding/hefkracht: 20/1.500 kg tot 28/2.100 kg

Een hydraulische velhulp genereert 20 ton
drukkracht. De stam moet minstens 45 cm
diameter hebben.

Met een mechanische velwig kan er zonder
trillingen worden gewerkt.
De maximale hefkracht ligt bij 25 ton.

Dankzij de afstandsbediening kan de bosbouwer zich
op een veilige afstand van de boom installeren.
Maximale drukkracht: 25 ton
Gewicht: 10 kg incl. accu

Pluspunten Reipal ‘RH-pusher’

Deze velhulp wordt met de hand bediend en
weegt afhankelijk van de uitvoering tussen 12 en
20 kg.
De drukkracht ligt tussen 1,5 en 3 ton.
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Techniek

Rechtopstaand of
liggend hout klieven?
‘Voor eigen gebruik de verticale houtkliever, voor professioneel gebruik steeds de horizontale!’ Deze zwart-witbenadering
gaat echter niet altijd op. De praktijk leert dat plaatselijke gewoontes nog de meeste invloed hebben op welk type kliever
gebruikt wordt.
Tekst: Peter Menten en Rüdi Hunger I Foto’s: Rüdi Hunger

Met 30 ton kracht liggend hout klieven of liever met 8 ton staand? Natuurlijk is
deze beslissing in de eerste plaats een kwestie van prijs. Er zijn echter ook nog
andere aspecten die voor of tegen een bepaald systeem spreken. De keuze voor
staand of liggend hangt veelal af van plaatselijke gebruiken, zeg maar hoe de
voorouders het deden.
Werkingsprincipe van de verticale houtkliever
Het hout wordt gespleten door een wig die van boven naar onder duwt. Het
gekliefde hout valt aan de zijkant in de vangarmen en blijft daarna in het
werkbereik van de machine. De gekliefde stukken blijven min of meer zitten op
de plaats waar het houtblok werd neergezet. Dit verlicht het meervoudig klieven:
een gehalveerd blok kan zonder veel moeite wat worden verschoven en opnieuw
verkleind. Sommige verticale houtklievers hebben een draaibaar plateau om
de houtblokken op te plaatsen. In principe is de kliefdruk onbegrensd, maar in
de praktijk zien we meestal een bovengrens van 20 ton. Staande houtklievers
werken goed in kort hout, hout langer dan 1,80 m is niet mogelijk.
Werkingsprincipe van een liggende houtkliever
De houtblokken worden door een drukplaat horizontaal tegen een splijtwig
of kruis geschoven. De drukplaat wordt door een hydraulische cilinder in- en
uitgeschoven. Er zijn ook klievers waar de wig of het kruis hydraulisch verschuift
en de drukplaat vast zit. Bij dit type kliever wordt het hout gewoonlijk door
de stempel uit het kliefkanaal geduwd. Dit is dan nuttig als er een ster of een
meervoudig kliefkruis wordt gebruikt of als het hout voorgekliefd wordt.
Liggende klievers halen makkelijk kliefkrachten boven 20 ton. Een hulpstuk voor
kort hout zit er meestal bij. Dit type kliever is zeer geschikt voor houtlengtes van
rond de 1 meter.
Laadhulp
Bij een staande houtkliever is een laadhulp met een ketting een mogelijkheid.
De ketting kan dan aan het afgezakte kliefmes worden vastgeklemd. Als men de
cilinder met het kliefmes omhoog doet, wordt het houtblok eerst dichterbij en
daarna recht getrokken. Liggende houtkliefmachines gebruiken hydraulische
laadhulpen of laadarmen. In de praktijk en vanwege de heftigheid van het
werk worden de houtblokken nog te veel met de hand bewogen, met daaraan
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Een laadhulp is onmisbaar bij een horizontale kliefmachine.

gekoppeld een slechte lichaamshouding en vermoeide rug. Een investering in
een degelijke en handige laadhulp is haar geld dus meer dan waard.
Kliefkruis
In theorie is het mogelijk om beide types houtkliever met een kliefkruis uit te
rusten. Meer dan een vierdelig kruis wordt bij een verticale kliever nauwelijks
gevraagd. Bij een liggende kliever wordt er vaak een kruis met meerdere
verdelingen toegepast. In de regel neemt de kliefkracht toe als het hout meer dan
gehalveerd moet worden (dus in meer dan 2 delen moet worden opgesplitst). Wie
grote blokken ineens in meerdere stukken wil klieven, moet ervoor zorgen dat de
kliefkracht van de cilinder voldoende groot is. In principe is de snelheid waarmee
de cilinder in- en uitgaat bij een horizontale en verticale kliever dezelfde. Het
in- en uitschuiven van de cilinder wordt in een cyclustijd uitgedrukt, omdat de inen uitschuiftijd bij een niet-geregelde cilinder nooit dezelfde is. Er zijn modellen
met twee bruikbare snelheden: snel uitgaan met minder kracht, of een lagere
cilindersnelheid met hogere kliefkracht.
Soort aandrijving
Bij eender welk type kliever zijn er verschillende soorten van aandrijving. Om te
beginnen zijn er de elektromotoren op 220 of 380 volt. Daarnaast kan de machine
met een eigen hydraulisch systeem met olietank en aftakasaandrijving uitgerust
worden of direct aan het hydraulisch systeem van de trekker worden gekoppeld.

Bij de verticale kliever valt het gekliefde
hout aan de zijkant in de vangarmen.

Is dit horizontaal of verticaal klieven?

Klievers kunnen ook met benzine- of dieselmotoren worden uitgerust. Of tot slot
kunnen er verschillende soorten aandrijving gecombineerd worden. Zo kan er
bijvoorbeeld bij een machine met elektromotor en aftakas voor gekozen worden
om in het bos de aftakas te gebruiken en op de hof de elektromotor.

Een kliefkruis heeft ook bij verticale klievers zijn nut.

wegens de lengte van de machine en de daarmee verbonden hevelwerking. Het
transportgewicht kan zeer verschillend zijn.

Benodigde plaats
Ook de afmetingen kunnen meebepalend zijn in de aankoop van de kliever.
Verticale machines nemen minder grondoppervlakte in. Bij dit type kan het
nuttig zijn dat je de cilinder makkelijk kunt laten inzakken, anders komt deze te
hoog uit bij het transport of bij het stallen. Om de transporthoogte te beperken,
zijn enkele horizontale kliefmachines telescopisch uitgevoerd.

Wat kost een professionele houtkliever?
Hier lopen de prijzen ver uiteen. Er zijn reeds verticale houtklievers vanaf 1.500
euro. Dat is een basisprijs voor een machine met niet te veel toeters en bellen.
Hetzelfde geldt voor een horizontale kliever waar de basisprijs rond de 7.000
euro begint. Hier kan het prijskaartje al snel oplopen tot je aan een complete
brandhoutverwerkingsmachine komt. In de hobbyhandel zijn er machines met
nog lagere prijzen. Hier is het uitkijken geblazen. Zijn de machines betrouwbaar?
Kloppen de cijfers die de fabrikant opgeeft? Kunnen er vlot onderdelen gevonden
worden? En hoe staat het met de veiligheid?

Transportmogelijkheid
De kleine verticale machines hebben vaak een eigen onderstel op 2 wielen.
Klievers op de aftakas zijn voorzien om in het derdepunt aan te koppelen. Grotere
liggende klievers met opgebouwde motor hebben soms een eigen onderstel
en worden getrokken. Een driepuntsophanging is hier zelden van toepassing

Samengevat
De aankoop van een houtkliever is in veel gevallen een investering voor het
leven. Dan is het zinvol om de aankoopprijs te delen over zoveel jaren en een
goede machine te durven kopen. Want op al die jaren zal de duurdere machine
vaak de goedkoopste worden.

Techniek

Heetwatertechniek is een heel
werkzame oplossing om te desinfecteren.

Grootschalig desinfecteren
De meeste openbare besturen en heel wat privé-aannemers beschikken tegenwoordig over stoom- en heetwatertechnologie
om onkruid te doden. Volgens fabrikant Heatweed Technologies zit er meer in het verhaal van heetwatermachines dan
alleen onkruid verdelgen. De fabrikant denkt daarbij aan het desinfecteren van bijvoorbeeld winkelkarren, straatmeubilair,
speeltuigen in speeltuinen enzovoort.
Tekst: Peter Menten I Foto’s: Heatweed en fabrikanten

Desinfecteren van voorwerpen
Om uit te zoeken hoe materialen op een effectieve en snelle manier
gedesinfecteerd kunnen worden, werkte de Scandinavische producent de
laatste twee weken nauw samen met de Noorse autoriteiten en de University
of Life Science. In eerder onderzoek naar het virus werd reeds geconstateerd
dat COVID-19 hittegevoelig is en sterft bij een temperatuur van meer dan 60°C
(World Health Organisation, 2020). Dus ondanks dat het virus meerdere dagen
op verschillende oppervlakken kan leven, kan het op deze manier ook bestreden
worden. Diverse wetenschappelijke tests met reiniging en desinfectering op basis
van heet water werden uitgevoerd op verschillende materialen en voorwerpen
zoals deurknoppen, stadsmeubilair, winkelkarren …
Effecten op het COVID-19 virus
Het onderzoek, dat gevoerd werd volgens de Europese ISO-normen voor
desinfectie op voorwerpen en op chirurgisch materiaal (European Centre for
Disease Prevention and Control, 2019), wees uit dat het COVID-19 virus op
minder dan enkele seconden bestreden en verwijderd kan worden via de
behandelmethode op basis van heet water en druk. Die omvat het ontsmetten
van oppervlakken met een spuitlans van 20 cm. Deze spuitlans wordt op een
afstand van 1 tot 3 cm van het oppervlak gehouden en dit gedurende 1 seconde.
De hoge temperatuur vernietigt de celstructuur, zodat het virus op één seconde
permanent uitgeroeid wordt. Op voorwerpen bleek het virus compleet gedood
op minder dan 1 seconde bij een temperatuur van 99°C. Bij een temperatuur van
80°C duurde dat 60 seconden. Op chirurgisch materiaal bleek het virus gedood
op minder dan 10 seconden bij 90°C en op 10 minuten bij een temperatuur van
80°C.*
De Heatweed-techniek wordt reeds in heel Europa gebruikt om onkruid te
behandelen. Bovendien is deze methode milieuvriendelijk, aangezien er enkel
zuiver water zonder toevoeging van chemicaliën gebruikt wordt.
*De samenvatting van dit rapport kan bij de redactie opgevraagd worden (EN-ISO15883-1 en -2).
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Ontsmetten van de openbare ruimte: de openbare
diensten zullen er de handen mee vol hebben.

Ontsmetten van de openbare ruimte
Wetenschappers stellen dat het coronavirus overgedragen wordt via kleine
druppeltjes die in de lucht gelanceerd worden als een besmet persoon hoest
of niest. De druppels, die tot één meter ver kunnen vliegen, kunnen zo op
andere personen of oppervlakken terechtkomen en besmetting veroorzaken.
Wanneer iemand in aanraking komt met een besmet oppervlak en vervolgens
zijn gezicht aanraakt, dan kan die persoon het virus oplopen. Op plastic en
metalen oppervlakken, zoals onder andere winkelwagentjes, speeltoestellen,
stadsmeubilair en winkelkarren, kan het COVID-19 virus tot wel drie dagen
overleven (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020). Dus
zelfs als er niemand op de speeltoestellen is, of als we het handvat van een
winkelwagentje aanraken, kan de besmetting om de hoek loeren.
Concreet
Het is zo simpel als het eruitziet. Houd de gewone spuitlans gedurende 2
seconden op 1 tot 3 cm van het oppervlak dat moet worden gereinigd, en het
heet water zal de rest doen.

Techniek

Eikenprocessierupsen
ecologisch bestrijden
De eikenprocessierupsen blijken ieder jaar opnieuw een hardnekkige terugkomer te zijn. Niet alleen vreten deze insecten in
een recordtempo een boom volledig kaal, ze kunnen ook gezondheidsproblemen en huidirritatie bij de mens veroorzaken.
Daarom gaan aannemers en openbare besturen ieder jaar van mei tot juli de strijd met de rupsen aan. Preventief chemisch
bestrijden met Foray 48B is een veelgebruikte methode. Maar er zijn ook andere oplossingen.
Tekst: Peter Menten I Foto’s: Kärcher

Een efficiënte en ecologisch verantwoorde bestrijdingsmethode is de
professionele Kärcher-veiligheidszuiger uit stofklasse H die moeiteloos rupsen
en hun nesten kan verwijderen.
Niet zo onschuldig
Door een veranderend klimaat en een gebrek aan natuurlijke vijanden komen
de eikenprocessierupsen steeds vaker voor in ons land. De vlinder op zich is een
mooi beestje, de rupsen van deze grijze vlinder zijn iets minder onschuldig. Hun
irriterende brandharen kunnen brandwonden op de huid en schade aan de ogen
en luchtwegen veroorzaken. In ernstige gevallen kan zelfs een levensbedreigende
anafylactische shock optreden.
Milieuvriendelijke bestrijding
Steden en gemeenten doen er alles aan om het probleem van de
eikenprocessierupsen aan te pakken. Bovendien kiezen ze steeds meer voor
milieuvriendelijke oplossingen. Zo riep de provincie Vlaams-Brabant haar
gemeenten op om het gebruik van Bacillus Thuringiensis (Foray 48B) bij
preventieve bestrijding tot een minimum te beperken en in de toekomst zelfs
te vermijden. Het grootschalige gebruik van dit niet-specifieke biologische
bestrijdingsmiddel is immers niet langer ecologisch verantwoord aangezien het
ook alle andere rupsen in de omgeving doodt.
Dan liever opzuigen
De gecertificeerde Kärcher-veiligheidszuigers uit stofklasse H zorgen voor de
mechanische absorptie van insecten en hun nesten. De toestellen zijn uitgerust
met een volledig antistatisch systeem, inclusief geleidende accessoires. Hierdoor
is de gebruiker effectief beschermd tegen stroomschokken door antistatische
lading. Dankzij de veiligheidsfilterset kunnen rupsen en hun nesten veilig
verwijderd worden. Bovendien komen de irriterende brandharen van de rupsen
in een vliesfilterzak terecht, waardoor de gebruiker zeker is dat alles veilig kan
worden afgevoerd.
Ook geschikt voor andere ongezonde stoffen
In plaats van de speciale veiligheidsfiltersets kan de gebruiker ook kiezen voor de
Kärcher PE Dust Disposal Bags. Deze plastic zakken hebben een aantrekkelijker
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prijskaartje en worden opgeslagen in goed afgesloten containers. Vervolgens
worden de gevulde zakken verwerkt in een verbrandingsinstallatie. De Kärcherveiligheidszuigers uit stofklasse H zijn ook geschikt om stoffen die schadelijk
zijn voor de gezondheid en kankerverwekkende stoffen op te zuigen, inclusief
asbeststof.
Belangrijke opmerking
Het opzuigen en verbranden van de eikenprocessierupsen mag enkel
uitgevoerd worden door experten. Zij moeten ook alle voorschriften naleven met
betrekking tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals
beschermende kledij, handschoenen en een ademhalingsmasker.

Weten is gericht kunnen handelen

Vlinder tussen juli en september
De eikenprocessievlinder is een onopvallende nachtvlinder die tussen juli
en september ontpopt. De vrouwtjes leggen de eitjes voor de bevruchting
vaak op de takken van jonge eikenbomen, maar soms maken ze ook
grondnesten aan de voet van de stam.
Ontwikkeling van de larven vanaf april
De larven komen in het voorjaar uit de eicapsule (oötheek), afhankelijk van
de weersomstandigheden ongeveer in april. Ze zijn aanvankelijk oranje,
later verandert hun kleur naar grijsgroen met lichtere zijkanten. Hun
lichaam is bedekt met fijne haren die lijken op borstelharen.
Plaag van mei tot juli
Eikenprocessierupsen zijn van half mei tot juli op eikenstammen te
vinden. Kenmerkend is dat ze altijd in grote groepen bewegen, zoals in
een processie. Ze vormen ook webben op de stam of in de takken van de
eikenbomen.

Een spiraalboor draait het
onkruidplantje uit de grasmat.

Jan, Nadine en Tom D’Haemer
met vriendin Elien bij de fruitautomaat.

Mensen achter machines

De familie D’Haemer
specialiseert in milieubewust
geteelde appelen en peren
Door de jaren heen groeide het fruitbedrijf van de familie D’Haemer uit Pepingen met rasse schreden. Ze maakte de keuze voor
milieubewust geteelde appelen en peren. Het grootste deel van de oogst wordt afgezet richting supermarkten en export, al
neemt het aandeel lokale verkoop stevig toe. Naast een eigen winkel met bijhorende fruitautomaat zet de familie ook in op de
lokale Buurderij. We hebben Tom ontmoet op een zonnige avond van de maand april.
Tekst: Christophe Daemen I Foto’s: Christophe Daemen en familie D’Haemer

Het fruitverhaal van de familie D’Haemer begint in 1958, toen de grootouders
van Tom zich in Pepingen kwamen vestigen. In de beginjaren mikten ze op de
varkenshouderij en de fruitteelt, maar beetje bij beetje verschoof het accent
naar appelen en peren. Daarnaast baatte de familie ook een boomkwekerij uit,
specifiek gericht op fruitbomen. Dankzij deze activiteit bezocht Jan heel wat
collega-fruitkwekers en kon hij zijn bestaande netwerk verder uitbouwen, maar
ook bijkomende ervaring opdoen. Deze activiteit legde hij een tijdje geleden
stil om zich volledig te concentreren op het ouderlijke bedrijf. Jan en Nadine, de
ouders van Tom, namen vervolgens het bedrijf in 1989 over. Tom werkt al jaren
mee op het bedrijf en daarnaast werken nog twee extra krachten voltijds bij de
familie. Tom: ‘Tijdens de grote arbeidspieken, namelijk de snoeiwerkzaamheden
en het plukseizoen, hebben we ook heel wat seizoenarbeiders in dienst. Tot nu
toe vinden we nog vrij gemakkelijk personeel. Het zijn bijna allemaal mensen uit
Brussel die hier graag op de buiten komen werken. De meesten komen jaar na
jaar ook terug bij ons. Het plukseizoen is voor ons een zéér drukke tijd en dan is
het wel een pluspunt om steeds op dezelfde werkkrachten te kunnen vertrouwen.
Je hoeft de basistaken niet meer uit te leggen, ze weten waar de boomgaarden
zich bevinden… en ik kan me zelf volledig concentreren op de logistieke eisen
van het geheel.’
Appelen en peren
Toen Tom in 1990 geboren werd, bedroeg de oppervlakte ongeveer 16 ha. Hij
vervolgt: ‘‘Ondertussen zijn we gegroeid tot een oppervlakte van zowat 50 ha.
We houden ons uitsluitend bezig met appelen en peren. We telen circa 35 ha
peren, voornamelijk de variëteit conference, met daarnaast ook variëteiten als
doyenné of durondeau, bijvoorbeeld. Daarnaast telen we circa 15 ha appelen,
met variëteiten als jonagold, elstar, delbard, primo of boskoop. Al het fruit
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‘Deze tractoren draaien heel wat uren per jaar. Een spuitronde neemt bijvoorbeeld een
halve week in beslag. Om zo efficiënt mogelijk te werken proberen we het spuiten te
combineren met het maaien.’

wordt milieubewust gekweekt. Om de fruitbomen optimaal te volgen wordt ook
informatie gewonnen bij PCfruit en de lokale teeltadviseur. Omdat de fruitbomen
buitenstaan, hebben we naast een hagelverzekering recent ook gekozen voor
een weersverzekering. Het kost handenvol geld en de dekking van de opgelopen
schade zal nooit een normale opbrengst evenaren, maar het laat ons toe om
de financiële risico’s te beperken. Doordat we over verschillende boomgaarden
beschikken, is de kans bovendien klein dat er op de volledige oppervlakte
tegelijk hagelschade optreedt.’

De primo-appel is een donkerrode variëteit
en wordt enkel door een tiental Belgische fruitkwekers geteeld.

‘Tijdens kalmere periodes proberen we ook zoveel mogelijk onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden zelf uit te voeren.’

Samenwerken om te vermarkten
Sinds een aantal jaren wordt het fruit niet meer via een veiling verhandeld, maar
wel via een coöperatie met andere telers. Tom vervolgt: ‘We werken al heel wat
jaren samen met de Devos-groep uit Bekkevoort. Onze appelen en peren worden
er gesorteerd en verpakt en vervolgens verkocht aan grootwarenhuizen, of ze
gaan richting export. Dankzij deze samenwerking hoeven we niet zelf over de
nodige sorteeruitrusting te beschikken en staan we ook sterker tegenover de
grotere afnemers dankzij een gezamenlijke aanpak. Bovendien beschikken we
samen altijd over voldoende volume om grote bestellingen aan te kunnen. We
werken al heel wat jaren samen en deze samenwerking geeft ons voldoening.’
Mikken op specifieke variëteiten
Naast de gangbare variëteiten mikt de familie D’Haemer ook op specifieke
producties, zoals de corinaperen of de primo-appelen. Deze donkerrode

variëteit wordt enkel door een tiental Belgische fruitkwekers geteeld en door
de specifiekere afzetmarkten heerst er minder concurrentie. Daarnaast telen we
dus ook corinaperen, een vroege variëteit die als eerste op de markt komt, maar
moeilijk te bewaren is. Tom vervolgt: ‘Dat maakt het wel mogelijk om risico’s beter
te spreiden, terwijl de pieken tijdens de oogstwerkzaamheden wat afgevlakt
worden, wat natuurlijk ook mooi meegenomen is. Onze bedoeling is echter niet
om een zo breed mogelijke gamma appelen en peren te telen. Het wordt dan te
ingewikkeld om alles te blijven volgen, zeker met de huidige omvang van ons
bedrijf.’
De lokale afzet wint aan belang
Door de jaren heen merkt de familie D’Haemer dat er opnieuw meer
belangstelling is voor thuisverkoop. Tom: ‘Voor het ogenblik wordt zowat 10%
van onze productie op deze manier gevaloriseerd. De laatste jaren merken we

Herbergstraat 14
9310 Moorsel
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Een oldtimer met mechanische koppeling en handrem achteraan.
Het plukseizoen vergt een goede logistiek.

Enkele oldtimers die tijdens het plukseizoen nog ingezet worden.

dat mensen opnieuw belang hechten aan het lokale gebeuren en de coronacrisis
onderstreept die tendens nog eens extra. Enkele jaren geleden hebben we een
winkelruimte ingericht op de boerderij. Naast appels en peren verkopen we ook
eigen fruitsappen. Daarnaast hebben we ook al een tijdje ook een fruitautomaat
op het bedrijf. Op deze manier kunnen mensen 24 uur op 24 fruit komen afhalen
en zijn ze niet gebonden aan bepaalde openingsuren. Naar de toekomst toe
denk ik wel dat automaten een steeds grotere rol zullen spelen om onze eigen
producten af te zetten. Verder verkopen we ook rechtstreeks fruit aan een aantal
klanten, zoals kruidenierswinkels bijvoorbeeld.’
Mechanisatiekosten onder controle houden
Vader Jan heeft altijd graag gesleuteld aan tractoren en machines en heeft er
ook meteen zijn hobby van gemaakt. Op het bedrijf worden nog een twintigtal
oldtimers ingezet tijdens het plukseizoen. De meeste zijn van het merk Deutz.
Sommigen zijn zelfs uitgerust met een mechanische koppeling en handrem aan
de achterkant van de tractor zodat er niemand hoeft op te zitten. Tom vervolgt:
‘Door de jaren heen hebben we heel wat oudere machines omgebouwd
of aangepast. Tijdens kalmere periodes proberen we ook zoveel mogelijk
onderhouds- en herstellingswerkzaamheden zelf uit te voeren. We doen het
graag en we sparen daardoor ook heel wat uit. Wisselstukken zijn bovendien vlot
online te bestellen, wat het geheel nog aantrekkelijker maakt.’
De dagdagelijkse taken op het bedrijf worden uitgevoerd met behulp van twee
New Holland tractoren, een T4030 en een TN75V. Anderhalf jaar geleden werd
ook een Fendt 211 in smalspooruitvoering aangeschaft. Tom: ‘Deze tractoren
draaien heel wat uren per jaar. Een spuitronde neemt bijvoorbeeld een halve
week in beslag. Om zo efficiënt mogelijk te werken proberen we het spuiten te
combineren met het maaien. De spuitmachines zijn immers uitgerust met een
aankoppelbok voor een maaiunit. Daardoor zie je ook beter welke werkgangen
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Conferenceperen vinden voornamelijk afzet op de exportmarkten.

nog gespoten moeten worden. Naast deze trekkers beschikken we ook over
twee zelfrijdende werktuigdragers die gebruikt worden om te snoeien en om
te oogsten. Deze zijn uitgerust met een zware compressor om pneumatisch te
snoeien.’

De Buurderij

Twee jaar geleden begon het avontuur van ‘de Buurderij’. Tom legt uit: ‘Het
idee ontstond met een aantal collega’s die groenten, vlees, en dergelijke
lokaal verkopen. Als mensen lokaal willen gaan shoppen, moeten ze meestal
enkele bedrijven bezoeken om hun boodschappen te doen. Door alles te
centraliseren hoeven ze maar één keer te stoppen. Concreet kunnen ze tot
woensdagnacht bestellen via de website. Elke producent vermeldt wat er bij
hem beschikbaar is. Eens de bestelling geplaatst en bevestigd is, wordt deze
verwerkt en de bestellingen staan vervolgens op vrijdag klaar. Onze lokale
Buurderij wordt gehuisvest in een van onze loodsen. Door de coronacrisis
hebben we zelfs een soort drive-in ontworpen om de risico’s te beperken.
We zijn nu twee jaar bezig en merken dat de vraag groot is. Ook het aantal
producenten-deelnemers neemt toe, zodat we een breed aanbod aan lokale
producten kunnen aanbieden.’

nieuws
Demo Groen 2020:
solidariteit tussen
Fedagrim en exposanten
Bij het opmaken van deze tekst is het nog niet zeker of evenementen na 31
augustus kunnen doorgaan. Daarom besliste Fedagrim, de importeursfederatie
en organisator van Demo Groen, om aan de standhouders geen voorschotten te
vragen en hen de vrijheid te geven om tot 31 juli te beslissen of ze aan de beurs willen meedoen of niet. Tegen die datum
zal het duidelijk worden of openluchtevents op beperkte schaal kunnen doorgaan of niet. Als de beurs kan doorgaan,
moeten ze dan hun deelname betalen. In het andere geval neemt Fedagrim alle kosten voor de voorbereiding voor zijn
rekening: publiciteit, huur van de tenten, catering … Op deze manier wil Fedagrim zijn steentje bijdragen om de sector te
ondersteunen en ook na de coronacrisis het vaste platform blijven voor de uitwisseling van kennis en informatie.

Demo Groen vindt plaats in het Park van Laken
van 6 t.e.m. 8 september 2020.

Reserveer alvast uw ticket via www.demogroen.be ‘ticketing’

Vul de volgende code in: DV 210363
Vul het formulier verder in.
Na bevestiging krijgt u uw ticket via mail toegestuurd.
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Fedagrim op de barricade:
tijdens de crisis leert men
zijn federatie kennen
Einde april besloot de overheid dat de grootdistributie,
tuincentra en doe-het-zelfzaken met een algemeen aanbod
aan bouwmaterialen weer open mochten voor het algemene
publiek. We mogen ons hierbij terecht de vraag stellen hoe eerlijk
concurrentie kan zijn als grootwarenhuizen onder het mom van
‘essentiële economie’ erin slagen om ook planten en machines te
verkopen terwijl professionelen in die sector de deuren moeten
sluiten. ‘Dealers met enkel een focus op tuinmaterieel bleven in
de kou staan’, aldus Fedagrim. ‘Voor een sector die de helft van zijn
omzet in de maanden maart, april en mei draait, is dit een ramp’.
Daarbij komt dan nog eens dat de grootdistributie naar hartenlust
dezelfde machines voor de groensector wél mocht verkopen
tijdens die periode.
Fedagrim is dan ook samen met Stihl naar de Raad van State
gestapt om een schorsing van het Ministerieel Besluit te vragen.
Dat verzoek werd eerst door de auditeur ontvankelijk verklaard
en de dag erop door de Raad van State verworpen met een hele
resem vage, nietszeggende argumenten.
Gracienne Geenens, Sales Director van Eliet Europe: ‘Wij zien al
meer dan een maand met lede ogen toe hoe hypermarkten zoals
Carrefour en Makro tuinmachines verkopen terwijl onze dealers de

deuren gesloten moeten houden. Voor hen dreigt een financiële
ramp als zij hun machines dit voorjaar niet meer kunnen verkopen
en een jaar moeten wachten. Bovendien kunnen zij perfect
de geldende veiligheidsmaatregelen garanderen omdat de
bezoekersgraad een stuk kleiner is. Er dreigt geen toeloop in onze
winkels omdat de investeringen doorgaans groter zijn en mensen
tweemaal nadenken voordat ze overgaan tot aankoop. Wij moeten
lijdzaam toezien hoe grote ketens ons marktaandeel inpikken.’
Joeri Welslau, CEO van Stihl Benelux: ‘Wij vinden het zeer spijtig
dat onze tuindealers niet op dezelfde manier behandeld worden
als tuincentra, terwijl voor beiden het voorjaar cruciaal is. Je mag
dus wel planten kopen, maar blijkbaar geen gespecialiseerd
materieel om ze te onderhouden. Behalve dan in grote doehet-zelfzaken, waar veel meer volk rondloopt dan bij de
gespecialiseerde tuindealer en waar hygiënemaatregelen veel
moeilijker te handhaven zijn. Bij onze dealers komt de consument
gericht zijn aankopen uitvoeren en dus niet massaal. Regels
als social distancing zijn er makkelijker te handhaven en de
contacten zijn minimaal. Voor onze dealers is het nu een kwestie
van overleven in een niet-onbelangrijke sector waarin circa 5.500
mensen werkzaam zijn.’

Economisch dossier van Fedagrim
Fedagrim stelde in april zijn economisch dossier voor: een
overzicht van verkoopcijfers voor de sector in 2019 en tendensen
voor de komende jaren. Het is duidelijk dat het de sector voor de
wind gaat en dat de impact van bijvoorbeeld een droge zomer
meer invloed op de cijfers heeft dan een gezondheidscrisis.
Dat eerste zien we dan ook terug in de lagere verkoop van
grasmaaiers. Een tendens die al jaren te zien is en die zelfs nog
stijgt, is de toename van accuaangedreven handgereedschap
zoals kettingzagen, bosmaaiers en heggenscharen.
Een samenvatting (2019 tegenover 2018)
• Bij de verkoop van kettingzagen zien we een flinke stijging
van 37.937 tot 46.300 stuks. Daarin zitten zowat 2.090
accumachines.
• Trimmers gingen van 25.590 naar 36.397 stuks, waarvan
26.198 op accu.
• De haagscharen stegen van 51.970 naar 55.646 verkochte
eenheden. Daarin zitten er 27.625 op accu.

• Bij de grasmaaiers (van elektrische duwmaaiers tot
zitmaaiers) daalde de verkoop van 74.865 tot 73.664 stuks.
Robotmaaiers (in dat getal inbegrepen) stegen van 18.503
tot 21.511. Ongeveer 11.180 machines waren op accu.
• Bladblazers gingen ook in stijgende aantallen over de
toonbank, van 27.872 naar 35.246. Daarin zitten er 11.491
met accutechniek.
• Bij de bosmaaiers zien we de verkoop stijgen van 20.902 in
2018 tot 23.816 in 2019. Daarvan zijn er 79 op accu.

Bij de grasmaaiers
daalde de verkoop
tussen 2018 en 2019
spectaculair.
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Techniek

Cat 309.D
minigraver
We hadden dit voorjaar de Cat 309.D minigraver op test.
Deze driecilinder-minigraver van net geen ton hadden
we voor de gelegenheid uitgerust met een hydraulische
breekhamer. Daarvoor viel de keuze op een sloophamer
van Epiroc, de naam waaronder Atlas Copco sinds 2 jaar
zijn hydraulische producten op de markt brengt.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Alle dagelijkse onderhoudspunten zijn vlot bereikbaar via de
stalen motorkap uit één stuk.

De 300.9D van Cat heeft een Yanmar-motor die voor deze toepassing
is afgesteld op 18,6 pk. Het transportgewicht met veiligheidsframe
ligt op 985 kg. Zijn uitschuifbaar rupsonderstel en de standaard derde
hydraulische functie maken hem tot een vrij complete minigraver. En met
een graafarm die 3 meter ver reikt, heeft hij nog een sterke troef achter
de hand bij kleine grondwerkjes. Nivelleren in een beperkte ruimte is
kinderspel. Omdat deze minigraver ons een ideale en krachtige machine
leek voor werkjes op moeilijk toegankelijk terrein hebben we ons bij deze
test geconcentreerd op het werk met een hydraulische boorhamer.
Compacte afmetingen
Met zijn totale breedte van slechts 73 cm rijdt de Cat 300.9D moeiteloos
door smalle doorgangen. Zowel binnen als buiten zijn alle ruimtes
waar een kruiwagen kan geraken ook bereikbaar met deze minigraver.
Met een gewicht van minder dan 1.000 kg kan de machine makkelijk
met een aanhanger of bestelwagen van de ene werf naar de andere
getransporteerd worden. Dit beperkte gewicht, verdeeld over 18 cm
brede rupsen, zorgt voor een beperkte insporing als er bijvoorbeeld over
gras of een weinig draagkrachtige ondergrond moet worden gereden.
Uitschuifbare onderwagen en uitklapbaar dozerblad
Met de uitschuifbare onderwagen en een links en rechts uitklapbaar
dozerblad kan de gebruiker de rupsen intrekken tot 70 cm om door
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Met de speciale ringsleutel wordt het
snelwisselsysteem bediend.

De cilinders liggen boven de arm.

smalle doorgangen te passeren, of uitschuiven tot 86 cm voor maximale
stabiliteit.
Neerklapbaar veiligheidsframe
Een beschermend veiligheidsframe aan de voorkant van de machine
beschermt de machinist bij het gebruik van een hydraulische hamer. De
constructie kan snel worden neergeklapt om de machine te transporteren.
Het koelsysteem is erop voorzien om te werken in krappe ruimtes en
met veeleisende toebehoren. De hydraulische olie bleef netjes op
temperatuur, zelfs bij intensief breekwerk.
Slangen en cilinders zitten mooi weggewerkt
De hydraulische slangen liggen goed beschermd binnen in de giek en de
hoofdcilinder is boven de arm gemonteerd. Dat laatste zorgt ervoor dat de
cilinder nooit geraakt kan worden bij bijvoorbeeld zwaar breekwerk. De
arm, inclusief de olieleidingen, is zodanig gevormd dat je als machinist
een goed overzicht op het werk blijft houden.

Mechanische joystickbediening
De joystickbediening werkt mechanisch en vrij accuraat. Door dat eerste
is het gemakkelijk om een toebehoren dat onder druk staat aan en af te
koppelen: even met de hendel heen en weer gaan en de druk is van het
ventiel af.
Extra hydraulisch systeem standaard
De 300.9D is uitgerust met extra leidingen naar de graafarm voor het
gebruik van bijvoorbeeld een hamer. Doordat de aansluitpunten aan
het uiteinde van de arm dicht bij de boorhamer zijn geplaatst, zijn de
aansluitslangen korter en is er minder kans op beschadiging.
Onderhoud en brandstof tanken
Alle dagelijkse onderhoudspunten zoals olie peilen, luchtfilter
schoonmaken, brandstof tanken enzovoort zijn vlot bereikbaar via de
stalen motorkap uit één stuk.
Mechanisch snelwisselsysteem van Cat
Wisselen van bak of toebehoren is eenvoudig: met de speciale
ringsleutel de borgvijs tegen de veer in draaien en de blokkerpin komt
los. Bij het opnieuw inklikken van het aangekoppelde toebehoren valt de
blokkeerpin dan weer terug op haar plaats.
Epiroc-breekhamer
Samen met de Epiroc-breekhamer van Atlas Copco vormt deze Catminigraver een stabiele combinatie. De ervaring leerde ons dat deze

hydraulische breekhamer meer in zich heeft dan zijn uiterlijk laat
vermoeden. Door zijn compacte en slanke bouw neemt hij weinig ruimte
in beslag en is hij geschikt voor precisiebreekwerk op moeilijk bereikbare
plaatsen. Doordat hij maar 55 kg weegt, is hij ook vrij stabiel (in ons geval
aan een minigraver van 900 kg) en ideaal om ook in de hoogte te werken:
muren, zijdelings breekwerk, raam- en deurkozijnen … Zelfs op 2 meter
hoogte een stuk beton uit een muur schieten vraagt geen kunst- en
vliegwerk. En op 2,5 meter afstand een steen uit een fundering breken
al evenmin. De hamer start rustig op en daardoor kan hij ook makkelijk
gepositioneerd worden. Dat is interessant bij delicaat sloopwerk of bij
werk in de hoogte of zijwaarts.
De Epiroc is niet de goedkoopste onder de hydraulische brekers, maar
straalt degelijkheid uit. De terugslagenergie van de zuiger wordt
gebruikt om de slagkracht te verhogen en de trillingen tegelijk te
verlagen. De opbouw van de gereedschapsbus waarin de slagpin zit,
heeft een gepatenteerd sluitsysteem voor het gereedschap. Daardoor kan
de slagpin snel en eenvoudig vervangen worden op de werf.
Deze SB 52 vraagt een oliedebiet van 12 tot 27 liter per minuut bij een
druk van 100-150 bar. De slagfrequentie gaat van 750 tot 1.700 slagen
per minuut. Het geluidsniveau zit op 117 dB(A) en de slagpin heeft een
diameter van 40 mm. De nuttige lengte van de slagpin is 22,5 cm.
De 309.D in cijfers
Transportgewicht met
veiligheidsframe

985 kg

Graafkracht graafarm

4,5 kN

Graafkracht bak

8,9 kN

Motor

Yanmar-driecilinder met 18,6 pk
bij 2.100 tpm

Cilinderinhoud

854 cm3

Brandstoftank

10 liter

Hydraulisch systeem

2 pompen van elk 11,4 l/min

Werkdruk

70 bar

Inhoud hydrauliektank

14 liter

Rijsnelheid

1,8 km/u

Breedte rupsen

18 cm

Bodemvrijheid

127 mm

Bodemdruk

0,25 kg/cm2

Zwenksnelheid

8 tpm

Breedte rupsonderstel

Ingeschoven: 70 cm
Uitgeschoven: 86 cm

L x B x H (transportstand,
minimum afmetingen)

275 x 73 x 151 cm

Maximale graafdiepte

135 cm

Maximale graafhoogte

286 cm

Maximale reikwijdte

301 cm
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Fermenteren in folie

De foliediameters die op de RT passen zijn 2,4 meter, 2,7
meter, 3 meter en 3,6 meter. De recycleerbare folie van het
type LDPE 4 rekt maximaal ongeveer 10 procent op.

‘Inslurven’ is het vrije woord voor de techniek om biomassa of andere producten op te slaan in folie. Producten opslaan in folie
kan een oplossing zijn voor tijdelijk plaatsgebrek of om ze te bewaren of te fermenteren. Het Nederlandse bedrijf Feedtuber
verdeelt sinds april ook zijn allergrootste model, de RT, met een capaciteit tot 200 ton per uur. De steden Leeuwarden,
Groningen en Utrecht hebben al proefgedraaid met deze bijzondere fermenteermachine. De compleet nieuw ontwikkelde
aandrijflijn van de persrotor maakt dat de machine een werk- en transportbreedte heeft van slechts 3 meter.
Tekst: Dick van Doorn I Foto’s: Feedtuber

Feedtuber produceert al ruim 25 jaar machines voor het inslurven van veevoeders
en biomassa. In 2015 las Jan-Dirk van der Tol, directeur van Feedtuber, een
artikel over Bokashi, wat in het Japans zoveel betekent als ‘goed gefermenteerd
organisch materiaal’: ‘Ik was natuurlijk al gewend om allerlei producten zoals
gras, perspulp en mais in een folieslurf te conserveren. Ik dacht: als je dus wilt
fermenteren dan zijn onze folieslurven, omdat ze volledig dichtzitten, wellicht
een optimale manier.’ Hij deed proeven met zijn Feedtuber-inslurfmachines
en die bleken zwaar genoeg te zijn om zuurstof uit de folieslurf te persen zodat
het mengsel vrij van zuurstof is en perfecte omstandigheden ontstaan om het
fermentatieproces te laten plaatsvinden. Door middel van een persrotor wordt
allerlei biomassa en organisch materiaal (bijvoorbeeld bermgras of bladeren) in
de folieslurf geperst. Een voordeel van folieslurven is dat ze niet afgedekt hoeven
te worden. Ze zijn bovendien lekdicht, dus er kunnen geen sappen wegstromen
en naar de bodem lekken in de acht tot twaalf weken dat het fermenteerproces
duurt.

Bij de ontwikkeling van het huidige grootste model, de Feedtuber RT, is toch weer
teruggegaan naar de rotor als perssysteem.

FT werkt met schroefvijzel
In april 2019 introduceerde Feedtuber het kleinste model, de Feedtuber FT
RM5000. Dit model met rotor had een capaciteit van 50 ton per uur en er kon
gewerkt worden met foliediameters van 1,5 en 2 meter. Na de FT RM5000 werd
het grotere model, de Feedtuber FT ontwikkeld. Bij deze machine wordt met een
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schroefvijzel als perssysteem gewerkt. De FT heeft een capaciteit van 150 ton per
uur en kan met foliediameters werken van 2 meter, 2,4 meter, 2,7 meter en 3
meter. Voordeel van het FT-model is dat de machine een eigen aandrijving heeft
en met een oplegger over de weg vervoerd kan worden. Zo kan onnodig transport

van biomassa naar een verwerker worden vermeden. Want in plaats van biomassa
over lange afstanden naar een verwerker te transporteren, brengen we namelijk
de verwerking naar de biomassa. De bodemverbeteraar kan na afloop van het
fermentatieproces vaak ook nog ter plekke worden gebruikt. Ook dat levert
een flinke bijdrage aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De Feedtuber
FT RM5000 heeft een Iveco-dieselmotor van 65 kW die het rotorperssysteem
aanstuurt. Alle doseersystemen worden hydraulisch en elektrisch aangestuurd.
Rotor kan zelfs grof materiaal aan
De Feedtuber en nu dan sinds april 2020 de RT (Rotortuber) zijn ontwikkeld op
vraag van veel grote Nederlandse gemeentes twee jaar geleden, die naar een
groot model fermenteermachine zochten om grote massa’s groene restproducten
te kunnen fermenteren. Bij de ontwikkeling van het huidige grootste model, de
RT, is toch weer teruggegaan naar de rotor als perssysteem. Dat komt omdat in
proeven met een gewoon Feedtuber-model de vijzel moeite met grof materiaal
had. Een rotor kan grof groenafval wel aan.
De Feedtuber RT heeft een DAF Euro 6-motor van 408 pk. De maximale capaciteit
is 200 ton per uur. Evenals voor alle andere Feedtuber-modellen geldt ook
voor de RT dat hij binnen een kwartier operationeel is. De foliediameters
die op de RT passen zijn 2,4 meter, 2,7 meter, 3 meter en 3,6 meter. De folie
zelf is dezelfde als degene die gebruikt wordt voor het conserveren van
producten. De recycleerbare folie van het type LDPE 4 rekt maximaal ongeveer
10 procent op. Zodra de persdruk in de slurf hoger wordt dan de remkracht op de
machine drukt de Feedtuber zichzelf automatisch naar voren. Omdat het bij het
slurfsysteem van Feedtuber om een afgesloten systeem gaat, is er geen sprake
meer van geuroverlast en CO2-uitstoot. De prijs van de Feedtuber RT start rond
375.000 euro (excl. btw).
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Naast de reeds bestaande Feedtuber-modellen is er sinds april dit jaar ook het
allergrootste model, de RT, met een capaciteit tot 200 ton per uur.

Bij alle Feedtubers is de werk- en transportpositie dezelfde waardoor de machine bij
aankomst op locatie zeer snel inzetbaar is (binnen een kwartier).

Unieke aandrijflijn
Bij een rotormachine als de RT wil je dat de persrotor,
die overdwars in de machine ligt, zo breed mogelijk
is. Tegelijk mag de machine niet breder zijn dan 3
meter omdat ze anders de weg niet op mag. Andere
producenten losten dit tot nog toe op door de
machines 90 graden te draaien als ze de weg op gaan,
maar het ombouwen van transport- naar werkpositie
en omgekeerd vraagt erg veel tijd. Bij alle Feedtubers
is de werk- en transportpositie dezelfde en daarom
zijn ze bij aankomst op locatie zeer snel inzetbaar
(binnen een kwartier).
van biomassa naar een verwerker
Alle Feedtuber-modellen hebben dezelfde logistieke voordelen zodat onnodig transport
nog ter plekke worden gebruikt.
ook
vaak
eproces
wordt vermeden. De bodemverbeteraar kan na afloop van het fermentati

Fabrikant van der Tol: ‘Bij een rotormachine moet je
er dus voor zorgen dat de aandrijving op de beide
zijkanten van de rotor zo smal mogelijk is. Wij hebben
hiervoor speciaal een unieke eigen aandrijflijn
ontwikkeld. Vanuit een centrale as gaat de aandrijving
via een tandwielkast naar de beide zijkanten van de
machine. Van daaruit drijft de aandrijving via een
in de rotorbuis gebouwde planetaire kast de rotor
aan beide zijden aan. Deze speciaal ontwikkelde
aandrijflijn is uniek en maakt dat de rotortuber zeer
hoge vermogens (tot 408 pk) kan verwerken en dus
met een hoge capaciteit materiaal strak in de slurven
kan persen.’
Bewuste keuze motor
Dat Feedtuber bij de RT voor een DAF Euro 6-motor
gaat, is een bewuste keuze geweest. Van der Tol:
‘Als je namelijk kijkt naar de omvang van de motor,
in dit geval dus een grote Euro 6-motor, kwam deze
motor als beste uit de bus. Hij paste als inbouwmaat
het beste en werkt perfect samen met een Hydackoelsysteem. Bij de Feedtuber zijn de meest kwetsbare
delen uitgevoerd in (slijtvast) Hardox-staal.'
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Mensen achter machines

44 ton staal op weg om alle mogelijke hydraulische herstellingen ter plaatse uit te voeren.
Koppelingen tot 3 duim persen? Laswerken? U vraagt, wij draaien … er onze hand niet voor om.
Abnormaal ‘On Tour’ was het project waarmee Jan Noordam
herstellingen aan zware machines ‘on site’ ging uitvoeren.

Uitvinden is openstaan voor dat waar
je niet naar op zoek bent.
We kwamen dit voorjaar Jan Noordam op het spoor, een Nederlander die al meer dan 30 jaar in België woont en werkt, van
vele markten thuis is en een pak ervaring heeft met hydraulische breekhamers, grijpers, crushers en die dingen. Het zware
materieel zorgt nog altijd voor zijn brood op de plank, maar zijn vrije tijd en creativiteit gaan volledig op aan het uittekenen en
construeren van meestal ongekende machines voor tuin & park. Wat drijft iemand om zo passioneel met machines en techniek
bezig te zijn?
Tekst: Peter Menten I Foto’s: Peter Menten en Jan Noordam

De man met de opligger
Jan Noordam was vroeger eigenaar en zaakvoerder van hydrauliekbedrijf ETA
in de Noorderkempen. Ooit reed hij nog ‘oerendhard’ rond met de opligger
van de Nederlandse band ‘Normaal’, later met de opligger van Samson &
Gert … En na zijn verhuis uit de Antwerpse Noorderkempen: wééral met
een opligger, om hydrauliekherstelling op de werf te gaan uitvoeren!
Vandaag heeft hij zich teruggetrokken in de rust van de Ardennen. De rust
in en rond de voormalige boerderij in de buurt van Bastenaken zorgt voor
de ruimte en het kader waarin hij deze kleine machines kan ontwikkelen
en uitproberen. ETA, wat staat voor Europese Takeldienst Abnormaal, stopte
in 2013 en sinds die tijd houdt Jan zich om den brode bezig met handel
in toebehoren van Hydraram voor afbraak en recyclage zoals breekhamers,
betonscharen, sorteergrijpers en dergelijk zwaar spul.
De melkput en stalinrichting van de boerderij werden uitgebroken en
moesten plaatsmaken voor een betonnen vloerplaat. De rekken met
hydraulische componenten en de inrichting van de depannageopligger
van destijds werden mooi en overzichtelijk uitgestald in de loods. Een
ander deel van de ruimte is ingevuld als een magazijn met alle denkbare
hydraulische koppelingen en slangen, hydromotoren, pompen en
mechanische onderdelen voor grondverzetmachines. Verder installeerde
Jan enkele draaibanken en metaalbewerkingsmachines. De lege ruimte
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Deze zijkieper met achterin gemonteerde hef en aftakasaandrijving zorgt ervoor dat
riaal
snoeimate
het
dat
en
hangen
kan
trekker
lichte
een
relatief zware versnipperaar achter
ter plaatse kan worden versnipperd en geladen. De bedoeling is om de verzamelwagen
nog verder om te bouwen tot hooglosser en hem van een stortklep te voorzien om het
gestorte materiaal ver genoeg uit te kunnen kiepen.

is ondertussen volgestouwd met projecten die in opbouw zijn of in
afwachting van onderdelen of betere ideeën: alles wat hier binnen staat,
is nog steeds in evolutie.
Meer doen met minder
Voor iemand die heel zijn leven in het ‘heavy equipment’ heeft gezeten, is
de switch naar kleine machines voor de groensector niet alledaags.

heggenschaar of rotatieve borstel kan
Jan Noordam, hier bij de constructie van een hydraulische arm die met een klepelbak,
bediend worden. Indien nodig
volledig
kan
en
d
gemonteer
werkbank
de
aan
worden uitgerust. De arm zit tijdens de opbouw
kan ook gedraaid worden zodat er achter
kan er altijd iets worden aangepast zoals bij een meccano. Het uiteinde van de arm
een paal of obstakel kan worden gewerkt.

Jan: ‘Wellicht heb ik, door met ‘oversized’
bezig te zijn, gezien dat het met minder
ook kan. Ik merk dat tuinaannemers graag
mechaniseren, maar al te snel naar te grote
en te zware machines grijpen. Voor mij gaat
het erom om intelligent te werken: hoe
minder machines wegen en hoe kleiner
ze zijn, hoe handiger. Het is belangrijk dat
eender welke machine om te breken, te
zeven, te graven of wat dan ook bijvoorbeeld
vlot door een garagepoort kan. Alles wat daar
door kan, kan arbeids- en tijdbesparend in
de tuin worden ingezet. Daar richt ik mij
op: machines ontwerpen die echt zinloos
werk en tijd besparen. En uitsparen op de
zinloze transportkosten. Versnipperen,
composteren en zeven van tuinafval
zijn zo van die zaken. Het lijkt of transport
gratis is als ik zie hoeveel tuinaannemers
heen en weer rijden met gras- en snoeiafval,
terwijl dat veel beter ter plaatse kan worden
gerecupereerd. Hetzelfde met de combinatie

zit
Een andere eenvoudige creatie is de schoffelmachine voor halfverhardingen. Vooraan
een hydraulisch verstelbare nivelleerbalk met conische voetjes, daarachter een eveneens
hydraulisch verstelbare balk met grotere opbreekvoeten en dat alles binnen een kader
kan
dat parallel achter de trekker hangt en via een hydraulische cilinder in het derdepunt
de
van
buitenkant
rechter
de
aan
tand
uitklapbare
worden geregeld. Een hydraulisch
af.
machine egaliseert de eventuele overlappen tussen de werkgangen of werkt de kanten
resultaat.
het
links
,
Rechts de vervuilde verharding

Palenrammers kennen we. Maar af en toe moeten er ook palen uit de grond getild
worden. Daarvoor ontwikkelde Jan deze palentrekker. Een voet rust op de grond terwijl
de
paal tussen een hydraulische klem wordt vastgehouden. Als deze klem zich sluit, wordt
het toestel tegenover de voet hydraulisch omhoog geduwd en komt de paal uit de grond.
Eens hij enkele centimeters omhoog gekomen is en de zuigkracht van de grond aan
de
paal is weggevallen, kan hij met klem en al gewoon uit de grond worden getild. Bij
het
lostrekken van een paal zijn het de eerste centimeters die cruciaal zijn. Doordat de paal
mooi verticaal wordt uitgetrokken zal de punt niet afbreken, zelfs al is deze halfrot. Voor
deze klus volstaat een kleine minigraver.

van grond, beton en steenpuin. Deze dingen kunnen beter ter plaatse
worden gebroken en gezeefd. Dat vermijdt dat je tijd, energie en geld
moet verspillen aan zinloze en dubbele verplaatsingen. Bovendien moet
je je klant daar geld voor aanrekenen waar hij niks voor terugkrijgt.’

Voorontwerp van een houtuitvoerwagen als knikker die in twee richtingen kan rijden.
Vooraan op de machine zit een schuifblad om de weg in het bos vrij te maken. Het
houtvestergedeelte kan worden afgekoppeld waardoor het tractiegedeelte aan
bijvoorbeeld een kieper kan worden gekoppeld.

Een verstelbare koppeling op de minigraver om met bijvoorbeeld een onkruidborstel
alle richtingen en hoeken te kunnen borstelen.
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‘Ik ben nu met een ontwerp bezig voor een zeef die overal tussen kan en
een capaciteit heeft waar zelfs de bestaande zeefmachines moeten voor
onderdoen. De capaciteit van een zeef wordt bepaald door het laden.
Hoe lager de vulhoogte, hoe hoger de capaciteit. De meeste compacte
zeven die ik zie, zijn veel te hoog gebouwd. Dat is puur capaciteitsverlies,’
verklaart Jan zijn plannen voor een rollenzeef.
Verder heeft onze ondernemer-bouwer uit Bastenaken nog enkele
revolutionaire ideeën voor machines en de aanpak van werkprocessen
in de pipeline zitten. Machines die het werk verlichten, en die door hun
intelligente bouw en concept het verschil maken met wat er nu bestaat.
Op vlak van chemieloze onkruidbestrijding bijvoorbeeld is nog niet het
laatste woord gezegd volgens Jan, die van mening is dat stoom het enige
alternatief is dat effectief is en tegelijk de laagste ecologische voetafdruk
heeft. Bijvoorbeeld: wanneer die op een juiste manier wordt verdeeld over
onkruid. Op deze manier heeft hij ook een oplossing voor de beheerder
van de spoorwegen waardoor de ‘giftrein’ die twee keer per jaar uitrijdt
door iets anders kan worden vervangen.

Meer doen met minder: met een uitgekiende afstempeling kan er een hoog gewicht
worden getild. Deze laadkraan kan met een heftruck ter plaatse worden gereden. Nuttig
op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn of waar anders met veel grover geschut over
woningen heen moet worden gewerkt.

ie
Jan is van mening dat we bij de constructie van onze trekker-aanhangwagencombinat
de
hem
volgens
waar
uit
hij
tekent
Hier
liggen.
laten
nog een reuzengroot potentieel
toekomst ligt.

Machine om folie te leggen. De wieltjes zijn in alle richtingen regelbaar om de plasticfolie
meer of minder vast te klemmen. De zijkouters dienen om de folie ‘aan te aarden’ zodat
deze vast komt te liggen.

Een diepwoeler gemaakt van tanden van een ripper van een rupsdozer.

Houtklieven kan ook ontspannend zijn: klieven op zithoogte.

De klant van de toekomst wil een andere manier van
tuinaannemerij
Jan: ‘We hebben te sterk boven onze stand geleefd. Niet enkel in het
consumeren, maar vooral in de beperking van ons denken. Omdat alles
schijnbaar vanzelf liep en de bomen tot in de hemel leken te groeien,
werd er nog maar weinig creatief en bewust nagedacht. Een deel van
de mensen zal na de coronahype bewuster met zijn tuin omgaan. Als
tuinaannemer maak je nu het verschil met je concurrent door hier gepast
op in te spelen. Laat die klant een deel van het werk zelf doen! Dat geeft
hem het gevoel ‘iets te verdienen’ en vergroot ook zijn betrokkenheid
bij zijn tuin. Verschillende mensen hebben nu het voordeel van telethuiswerk leren waarderen en een persoonlijke tuin is daar het verlengde
van. Als je naar een klant gaat met een factuur van 100 euro en daar
zit voor 70% materialen in, dan kan het nuttig zijn om voor hem een
duidelijke opsplitsing te maken tussen je eigen werkuren en de kostprijs
van het materiaal dat je inkoopt. Desnoods op 2 aparte facturen. Vraag bij
aanleg tijdig een voorschot en sta op tussentijdse betalingen. Liever een
extra tussentijdse factuur dan een zware klepper op het einde van de rit
die vaak aanleiding tot discussie zal zijn.’

Deze zuigmachine met opvangbak is een project dat moet dienen om plaatsen waar
bijvoorbeeld houtschors over anti-worteldoek werd gestrooid terug zuiver te maken.
Na
enige tijd werken deze schors of snippers verstikkend voor de planten en moeten ze
geruimd worden.

Een overgedimensioneerde schepbak die hydraulisch kan kantelen middels twee cilinders
op de zijkant en via een cilinder in het derdepunt meer of minder scheppend kan worden
gezet.
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Met een minigraver van amper 1 tot 2 ton en met een druk van 180
bar heeft deze nijper een capaciteit van 80 ton.
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Bijmengen in
diesel is nefast
voor motoren

De potjes met brandstof uit het filter (voor alle duidelijkheid, deze staan los van het merk).

Twee potjes met een onduidelijk bezinksel op de bodem
In tijden waarin producenten van aardolie aan verwerkers
geld bieden om olie te mógen leveren, komt het volgende
verhaal nog abstracter over. Om de Europese doelstelling
van 10% hernieuwbare energie (biodiesel) tegen 2020 te
kunnen halen, wordt sinds begin van dit jaar onze diesel voor
transport aangelengd met 10% biodiesel. Dat dit niet zonder
gevolgen is voor de techniek en werking van de motor is
ondertussen duidelijk geworden.
Tekst: Gert Vreemann en Peter Menten I Foto's : Gert Vreemann en fabrikanten

De verplichte bijmenging van biodiesel leidt tot grote problemen
in motorsystemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder de leden
van de Nederlandse loonwerkersorganisatie Cumela Nederland
in haar vakblad Grondig. De biocomponenten kristalliseren
en zorgen voor een verstopping van filters en slijtage aan het
brandstofsysteem. Het enige alternatief is volgens specialisten
het tanken van HVO-diesel. HVO, wat staat voor Hydrotreated
Vegetable Oil, is een 100% biologische diesel die het milieu
veel minder belast. Over deze ‘blauwe diesel’ schreven wij zowat
twee jaar geleden als alternatief voor de gewone diesel. Deze is
ondertussen ook op sommige plaatsen in België verkrijgbaar.
Wat wil Europa met de verplichte bijmenging van
biobrandstoffen in diesel bereiken?
- De strijd tegen de klimaatverandering opvoeren om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen
- De bevoorradingszekerheid veiligstellen en de
energiebronnen in de vervoersector diversifiëren om
Europa minder afhankelijk te maken van de invoer van
aardolieproducten
- Bijdragen tot de doelstelling van 10% hernieuwbare
energie in de transportsector tegen 2020
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Het resultaat van het spoelen van twee brandstoffilters van een Claas-trekker die op
dieselolie van B7-kwaliteit draait. Door deze vervuiling kunnen de trekkers onverwacht
stoppen, omdat het fijngevoelige motormanagement ingrijpt bij een te groot drukverschil
in het filter.

HVO of blauwe diesel
Blauwe diesel is een hernieuwbare diesel gemaakt van restafval
waardoor deze minder zwaar doorweegt op ons milieu. Hij
wordt een ‘biodiesel van de tweede generatie’ genoemd omdat
hij wordt geproduceerd van verschillende reststromen van de
voedingsindustrie en niet van voedingsgewassen zoals soja,
palmolie of koolzaad. Het gaat om een synthetische brandstof
(XTL) op basis van met waterstof behandelde oliën. Dit zijn
hoofdzakelijk plantaardige en dierlijke afval- of frituuroliën.
Maar het is ook mogelijk om HVO te produceren op basis van
andere ingrediënten, zoals bijvoorbeeld stro of houtafval. Op
vlak van impact op het klimaat scoort deze diesel merkelijk
beter dan biodiesel uit voedingsgewassen.
HVO is ontstaan in 2009 en volgens Brafco, de federatie van
de Belgische brandstoffenhandelaars, vermindert HVO-diesel
in vergelijking met klassieke diesel de CO2-emissies met
meer dan 60%, de fijne deeltjes met meer dan 85% én is er
bovendien geen NOx-uitstoot meer. Er is ook geen stank. En
bovenal is deze oplossing direct compatibel met de huidige en
oudere dieselmotoren. Bovendien streeft de sector ernaar om
afval en residuen te gebruiken in plaats van er landbouwgrond
voor te moeten opofferen.
Verkrijgbaar in België?
XTL-brandstoffen zijn toegelaten voor verkoop in België, net als in
andere landen zoals Duitsland, Nederland en Zweden. Sommige
gebruiken HVO of blauwe diesel als aanvulling op de klassieke
diesel. De prijs van blauwe diesel moedigt ons echter niet aan
om thuis de stap naar dit type brandstof te zetten. Hij wordt
onderworpen aan dezelfde accijnzen als fossiele brandstoffen
(waardoor hij natuurlijk zijn doel voorbijschiet), is duurder om te
produceren, en hij kost dus ook meer aan de pomp.

Het probleem voor bedrijven is dat de (bijgemengde) diesel wel aan de kwaliteitseisen
voldoet, maar dat daarin geen rekening is gehouden met opslag onder koudere
omstandigheden en reacties die dan in de diesel optreden.

Bijmengen geeft problemen
De problemen ontstaan volgens de geraadpleegde specialisten
door de verplichte bijmenging van biodiesel. Sinds vorig jaar geldt
daarbij de regel dat maximaal 5 procent afkomstig mag zijn van
grondstoffen die ook voor menselijke consumptie geschikt zijn,
zoals koolzaadolie. Het overige deel moet komen van feitelijke
afvalproducten zoals frituurvet. Deze producten worden opgewerkt
tot de zogenaamde ‘tweede generatie’-biodiesel.
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Het voormalige Finse staatsoliebedrijf Neste heeft zich de voorbije
10 jaar omgevormd van raffinagebedrijf tot pionier en marktleider in
hernieuwbare brandstoffen op basis van afvalproducten.
Bijmengen omdat het verplicht is? Of kiezen we blauwe diesel omdat deze echt van
en constante kwaliteit is?

betere

Winterperiode
Sinds deze regel geldt en het aandeel biodiesel is verhoogd,
zijn nieuwe problemen ontstaan. Deze uiten zich vooral in de
winterperiode als het kouder is. Volgens Rini Romein van bureau
Veritas, dat kwaliteitsonderzoek naar diesel uitvoert, is de oorzaak
het neerslaan van uitgekristalliseerde glyceriden. ‘Deze zijn
afkomstig van de zogenaamde FAME-toevoegingen, de tweede
generatie biodiesel uit afvalstoffen.’
Deze uitgekristalliseerde vetten zijn eerst wit en kleuren na enige
tijd zwart. Dat is volgens Romein de reden dat gebruikers naast wit
residu ook zwart residu onderin de tank of in filters aantreffen. Het
probleem voor bedrijven is dat de diesel wel aan de kwaliteitseisen
voldoet, maar dat daarin geen rekening is gehouden met opslag
onder koudere omstandigheden en reacties die dan in de
diesel optreden.
80% van de bedrijven heeft problemen met brandstof
Uit een in december uitgevoerde enquête onder leden van
de Nederlandse loonwerkersfederatie blijkt dat vier op de vijf
bedrijven weer te maken hebben met problemen met de diesel.
Hoe groot het probleem is, blijkt ook wel uit de respons. Binnen
een week na de rondvraag waren al meer dan 400 reacties binnen.
Een groot deel van de bedrijven heeft verstopte filters op de
tankinstallatie en verstopte filters op voertuigen. Daarnaast heeft
een derde te maken met problemen met het brandstofsysteem. Dit
kan leiden tot forse schade. Een bepaalde gebruiker stelde dat hij
er alles aan doet om de diesel goed te houden: hij laat meerdere
keren per week de tanks vullen, maar heeft toch verstopte filters
en problemen in het brandstofregelsysteem. Dat kost, los van
stilstand en oponthoud, al snel 1.000 euro per keer.
De oplossing is volgens specialisten zoals Hans de Kam van Diesel
Büchli om alleen nog maar HVO als biocomponent te gebruiken:
‘Het bijmengen van FAME-producten* kent alleen maar nadelen.
*FAME staat voor ‘Fatty Acid Methyl Esters’. Dat zijn vetzuren die ontstaan door een chemisch proces van
plantaardige en dierlijke oliën (door transesterificatie) om biodiesel te maken. Hiervoor kunnen gebruikte
frituurolie (UCO, Used Cooking Oil) of dierlijke vetten (niet voor dierlijk of menselijk gebruik geschikt, ‘tallow’ of
talg) als basisgrondstof worden gebruikt. Hoe hoger het FAME-gehalte, hoe ‘problematischer’.
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Links het verbranden van HVO of blauwe diesel, rechts van gewone diesel.

Hierdoor veroudert de brandstof sneller en dat heeft als gevolg dat
chemische reacties tijdens de verbranding kunnen veranderen.
Het is ook negatief voor uitlaatgasnabehandelingssystemen.
HVO heeft die nadelen niet en is wel van een constante en hoge
kwaliteit.’
Alleen blauwe diesel dan?
HVO is, zoals we hierboven al schreven, een kunstmatige diesel, die
in een raffinaderij wordt gemaakt uit biologische componenten.
Door het proces is deze diesel helemaal zuiver en bevat hij geen
vetachtige componenten. Als bedrijf kun je dan kiezen voor alleen
HVO of een mengsel van gewone diesel met HVO. In dat geval
voldoe je ook aan de bijmengverplichting.
De enige technische manier om deze problemen op te lossen, is
overschakelen naar B0-diesel zonder toevoeging van biodiesel of
het overschakelen op HVO, al dan niet puur of in een mengsel met
gewone diesel.

Wist u dat de verplichte bijmenging van
biobrandstof bij benzine en diesel niet
leidt tot minder, maar tot méér uitstoot
van CO2? Kenners wel. Op termijn zou
het bijmengingspercentage daarom wel
eens omlaag kunnen gaan in plaats van
steeds verder omhoog.

Techniek

Interview met Mark Pecqueur
Deel 2: ‘De toekomst wordt elektriciteit, waterstof en methanol
We hadden in het vorige nummer al een eerste deel afgedrukt van ons gesprek met Mark Pecqueur, docent autotechnologie
aan Thomas More in Sint-Katelijne-Waver. Toen hadden we het over het feit dat we geen energieprobleem hebben, dat de
autonome voertuigen eraan komen en stelden we ons vragen bij onze CO2-emissie. In dit tweede deel staan we stil bij de
energietransitie. In simpele woorden gezegd: waaruit gaan we morgen onze energie halen?
Tekst: Peter Menten I Foto’s: Peter Menten en fabrikanten

De impact van de energieshift op ons leven
GTP: ‘Kun je eens concreter maken wat de impact op ons leven gaat zijn?’
Mark Pecqueur: ‘We moeten eigenlijk alles vernieuwen, niet alleen
brandstoffen maar ook materialen. Wij leven in het rijkste deel van de
wereld. Samen met de Amerikanen, de Chinezen een beetje, Australië
en de British Commonwealth, en dan hebben we het eigenlijk wel
gehad. Je moet eens kijken naar de energieconsumptie per inwoner
van bijvoorbeeld Indië. Dat is nu nog peanuts in vergelijking met
wat wij nodig hebben. Maar die mensen willen op termijn ook onze
levensstandaard. En daarbij hoort ook ons energieverbruikspatroon.
Omgerekend naar liters brandstof per persoon per dag zitten wij in
Europa gemiddeld rond 18-19 liter. Dat is het totale energieverbruik
van een land gedeeld door het aantal inwoners en dan omgerekend
naar liters brandstof omdat dat voor de mensen iets tastbaars is. De
Verenigde Staten zitten op 20-24 liter. De meest ecologisch bewuste
mensen wonen in Bangladesh, die zitten op minder dan 1 liter
brandstof per persoon per dag. Dat is omdat die straatarm zijn. Hoe
groter je rijkdom, hoe meer brandstof, lees: energieverbruik.’
‘Wij moeten dus onze uitstoot naar 0 brengen. Maar als we de armste
landen naar ons niveau willen krijgen, dan moeten we heel veel

De toekomst wordt elektriciteit,
waterstof en methanol
Mark: ‘Laten we nu eens onze angsten en vooroordelen loslaten en kijken
naar het positieve. Horizon 2020, hét Europese subsidieprogramma
voor onderzoek en innovatie heeft een project met de naam Stratofly.
Daar is men nu bezig om een vliegtuig Mach 8 (9.500 km/u) te laten
vliegen. Tegen 2050 vliegen we rond de wereld in 2 uur. Voor zulke
vliegtuigen hebben we gigantische hoeveelheden energie nodig en
die moet van hernieuwbare bronnen komen. Dus we gaan compleet
anders moeten denken op vlak van energieopwekking.’
‘Hernieuwbaar, dat betekent elektriciteit als basis en waterstof
als transporteerbare brandstof omdat dat net heel licht is. Elektriciteit
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We gaan dijken moeten bouwen om de stijging van het zeewaterniveau op te vangen

energie bijmaken en die moet ook opgewekt worden met 0 emissie.
Stel dat wij alleen naar 0 gaan, dan gaan we het opwarmingsverhaal
van de aarde nog niet oplossen. Dus wij moeten twee keer investeren:
eerst in zero emission en dan in de bescherming tegen de gevolgen.
We gaan én dijken moeten bouwen om te vermijden dat we met de
voeten in het water gaan staan én zorgen voor zero emission. Die
dijken zijn om de stijging van het zeewaterniveau op te vangen.
En die twee samen vormen een gigantische uitdaging die ons ook
enorme bedragen gaat kosten.’
hebben we onbeperkt en nagenoeg gratis als we ze op de juiste plaats
opwekken. Uit water kunnen we met deze elektriciteit dan waterstof
opwekken.’
‘Mijn stelling is: rendement speelt geen rol, want stroom kan voor
weinig geld en nagenoeg CO2-neutraal opgewekt worden. Zorg wel
dat je geen zeldzame materialen gebruikt. Zeldzaam staat voor duur
en niet gemakkelijk te vinden. Een voorbeeld van niet-zeldzame
materialen zijn staal, koper en aluminium. Deze vind je overal en zijn
makkelijk te recycleren.’
‘De energie moet komen van thermische zonnecentrales op basis van
spiegels. Je hebt concentrated solar power en thermic solar
power.

In het onderzoeksproject Stratofly is men nu bezig om een vliegtuig Mach 8 (9.500
km/u) te laten vliegen. Tegen 2050 vliegen we rond de wereld in 2 uur. En dat zal niet
op vervuilende brandstof zijn.

We gaan op een punt komen dat commerciële waterstof mogelijk is. Commercieel
betekent: aan de pomp verkrijgbaar.

Het eerste systeem bestaat uit een grote toren met daar allemaal
spiegels op die op één punt worden gericht. Voor thermische
zonnekracht (vergelijkbaar met een zonneboiler) gebruikt men
parabolen waar in het brandpunt een leiding doorheen loopt.
Daar pompen ze vloeibare zouten door waarmee dan later via een
klassieke ketel stoom wordt gegenereerd, die dan via turbines
stroom kan opwekken. De warmte kan ook in de gesmolten zouten
worden opgeslagen en later gebruikt worden bij nacht of als er
bijvoorbeeld te weinig zon zou zijn. Die installaties zet je in de
woestijn waar ruimte genoeg is. Bovendien gaat de fauna in de
woestijn nog blij zijn met de schaduw onder deze panelen en ’s
nachts zorgt de condens onder de panelen voor drinkbaar water.’
‘De volgende stap is om de stroom van daar met een gelijkstroomhoogspanning van 1 miljoen volt naar hier te brengen en klaar.
In de Noord-Afrikaanse landen en Spanje is voldoende zon om
dergelijke installaties commercieel winstgevend te maken. En om
de energiebehoefte van de hele wereld te dekken en die om te zetten
in stroom hebben we maar 1% van de zonne-energie nodig en 2%
rendement in de totale keten. Er is dus geen energieprobleem,
als we maar starten bij de energie van de zon. Laat je dus niets
wijsmaken: er is géén energieprobleem. Geniet gewoon van het
leven zonder je zorgen te maken over je energieverbruik!’
‘Hoe meer hernieuwbare bronnen we gaan krijgen, hoe meer
waterstof er gaat komen. Stel bijvoorbeeld dat jij Electrabel zou
zijn, een stroomproducent met kerncentrales. Je ziet dat je op een
bepaald moment een paar honderd euro per megawattuur moet
betalen omdat je een kerncentrale hebt die je draaiende moet

houden. Dus, als we met die stroom in de daluren nu eens waterstof
maken als de stroomprijs onder de 30 euro per megawattuur zit, dan
wordt dat een interessant businessmodel. Hoe meer hernieuwbare
energie er gaat bijkomen, hoe meer die prijs gaat zakken. En we
gaan op een punt komen dat commerciële waterstof mogelijk is.
Commercieel betekent: aan de pomp verkrijgbaar. Nu wordt die
verkocht voor ongeveer 9 euro/kg en dat is te duur. Die prijs moet
naar 4 tot 5 euro per kg gaan en dan wordt dat werkbaar. Die prijs
moet en kan halveren. En dat zal komen. En zoals je nu tussen
benzine en diesel kunt kiezen, ga je dan kunnen kiezen tussen
waterstof en elektriciteit. Mensen die dan bijvoorbeeld per dag 700
km en meer moeten rijden en niet aan de stekker willen, die zullen
voor waterstof gaan. Voor kortere trajecten zal er voor elektriciteit
worden gekozen. Voor vliegtuigen zal deze waterstof dan in vloeibare
vorm worden genomen. Heavy duty toepassingen zoals bijvoorbeeld
vrachtwagens, die zullen dan perfect op waterstof kunnen.’

De hernieuwbare energie moet komen van thermische
zonnecentrales op basis van spiegels.

‘Als we verder gaan, dan kunnen we er met C02 uit de lucht nog
methanol van maken en daar schepen op laten varen. Want voor
schepen moet de brandstof vloeibaar zijn. En dan zijn we rond. Die
toekomst zie ik puur elektrisch, met waterstof of met methanol.
Methanol, een vloeistof, iets wat je kunt pompen, in een jerrykannetje
steken, in een auto kieperen … en rijden! Hoe denk je dat ze dat anders
in Afrika gaan doen? En je kunt bestaande verbrandingsmotoren
relatief eenvoudig aanpassen om op methanol te rijden.’

Hernieuwbaar, dat betekent elektriciteit als basis en waterstof als transporteerbare
brandstof omdat dat net heel licht is.

‘Voor de productie van een elektrische auto is de C02-uitstoot
merkelijk meer dan voor die van een auto met verbrandingsmotor.
Maar zodra je begint te rijden wordt die elektrische auto, als die op
stroom rijdt die met hernieuwbare energie is opgewekt, per kilometer
C02-vriendelijker en gaat de C02 voor de verbrandingsmotor per km
omhoog.Als ik nu de brandstof, die voor die verbranding zorgt, vervang
door een C02-neutrale brandstof, dan is de verbrandingsmotor het
betere alternatief tegenover batterijen. Met een moderne motor met
nabehandeling zijn die uitstootwaarden te verwaarlozen en zitten we
in de goede richting.’
GTP: ‘Dus Euro 6 is schoon genoeg?’
Mark: ‘Ik denk dat we wel nog naar een 7 kunnen gaan, maar we
moeten dat snel beslissen. Als ik zie wat er nu nog uit de uitlaat
komt, dan verschilt dat nauwelijks van de polluenten die al in de
atmosfeer zitten.’
GTP: ‘Meer filtering en nabehandeling, geeft dat ook niet
meer weerstand waardoor je dus meer vermogen moet
produceren om hetzelfde koppel aan de wielen te krijgen?
En is de regeneratie van de filter ook geen zwak punt?’
Mark: 'Dat valt wel mee. Er zijn wel enkele gevolgen, maar die zijn
niet significant. Bij een Euro 6-motor zijn die opwarmfases tamelijk
kort, zeker voor een nabehandelingssysteem (AdBlue): daar zit je
op 20-30 seconden. Het nadeel van die dieselmotoren is dat je die
moet starten en er dan minimum 30 tot 45 minuten moet mee

Er zijn verschillende soorten van geconcentreerde zonne-energie.
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rijden. Want dan kan die zijn regeneratie echt ten volle uitvoeren.
In die tussenperiode van ±30 seconden werkt je nabehandeling
niet, maar je gaat van je motor nog niet ineens vol vermogen
kunnen vragen. Het systeem gaat zeggen: ik ga nog niet zoveel
vermogen leveren want dan ga ik sterk over mijn emissiecijfer.
Je moet een goeie flow van uitlaatgassen hebben en dan krijg je
een correcte regeneratie van je dieselfilter.’
‘Wanneer je korte afstanden doet, of direct heel veel vermogen
nodig hebt, dan doe je dat beter elektrisch. En uiteindelijk ga je
jezelf in je portefeuille pijn doen. Want als je korte afstanden en
veel vermogen met een diesel wil doen, dan ga je om de zoveel
tijd kosten aan je nabehandelingssysteem hebben. Ga ervanuit
dat die diesel, zelfs al is het stationair, zeker 45 minuten tot
een uur moet kunnen draaien om heel het systeem zijn werk
te kunnen laten doen. Als je altijd maar stukjes van 10 minuten
gaat doen, dan gaat dat nooit lukken. Het opwarmen voor
regeneratie van zo een filter duurt op zich al 10 tot 15 minuten.
En als je dan korte ritten maakt, dan is die juist begonnen en
je moet hem al stilleggen: dat is zowat het ergste. Het gaat niet
over het vermogen dat hij moet leveren, maar wel over het aantal
operational hours.’
GTP: ‘U vertelde dat de klant de keuze tussen elektriciteit
en waterstof zal hebben. Wie wacht er nu op wie?’
Mark: 'Het grootste probleem in België zijn vergunningen. Een
vergunning voor zo’n waterstofstation, dat is een ellende. Iedere
provincie, iedere gemeente heeft daar een andere visie op.
Twee verschillende tankstations op twee verschillende plaatsen,
dat zijn twee verschillende vergunningen. Maar de huidige
leveranciers van fossiele brandstoffen zijn wel tuk op waterstof,
want dat hoort bij hun verdienmodel: je maakt ergens iets,
je transporteert dat en je verkoopt het. Elektriciteit is niet hun
verdienmodel.’

De materialen
GTP: ‘Iedere fabrikant die iets op accu maakt, gebruikt nu
de lithium-ionbatterijen, waardoor het lijkt of de grondstoffen voor die batterijen onbeperkt aanwezig zijn.’
Mark: ‘Ik pleit voor hernieuwbare grondstoffen. Batterijen
die bijvoorbeeld op koolstof werken, of solid state batteries
(vastestofbatterijen). We moeten overstappen op batterijen die
met hernieuwbare materialen zijn gemaakt, maar daar zijn we
nog lang niet. De lithium-iontechnologie biedt ons een heel
hoge vermogensdichtheid en een heel hoge energiedichtheid.
Daarom wordt die nu op grote schaal aangemaakt. Dat is de
reden.’
‘Andere oplossingen om stroom op te slaan zijn solid state
batteries of ultracaps. Dat laatste zijn hele grote condensatoren,
die weliswaar een kleinere capaciteit hebben, maar die je in
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Solid state batterijen kun je in fracties van seconden opladen

fracties van seconden kunt opladen. Stel dat je een elektrische
bosmaaier hebt en je moet die ieder kwartier gedurende 10
seconden opladen: dat is werkbaar in veel toepassingen. Het
voornaamste is dat we zonder zeldzame materialen kunnen
werken. Ik geloof niet in een toekomst waar ergens in de keten
zeldzame materialen zitten. Ik wil niet naar een wereld waar we
morgen misschien het energieprobleem hebben opgelost, maar
het probleem van zeldzame materialen hebben geïntroduceerd.’
‘Maar, ten eerste: als we een label hebben voor eerlijke kleding,
moeten we dat dan ook niet hebben voor eerlijke batterijen?
Willen we nu echt kinderarbeid in kobaltmijnen onder extreme
omstandigheden in stand houden om elektrisch rond te rijden of
elektrisch het gras te maaien?’
‘En ten tweede hebben we als Europa heel de trein van de
accutechnologie gemist. Een elektrische auto, een Audi e-tron
bijvoorbeeld, dat is Koreaanse technologie, met Chinese zeldzame
materialen uit Afrika en Duitse zetels. En een e-tron, dat valt dan

nog mee, die is tenminste al in Vorst gebouwd. Dat is de spijtige
realiteit: wij hebben vandaag de dag niet de minste kennis
over hoe we zo een fabriek opzetten. We hebben gewoon geen
batterijfabrieken. We hebben de elektrische trein gemist. We
moeten nu gaan voor een technologie zonder zeldzame materialen.
Daar kunnen we de Chinezen nog een puntje aan laten zuigen.
Want China beheert al die zeldzame materialen: de kobaltmijnen
in Afrika zijn gecontroleerd door de Chinezen. Ook het merendeel
van de lithiummijnen wordt er gecontroleerd door de Chinezen.
Wij hebben dat continent laten liggen en de Chinezen hebben
van dat gat gebruikgemaakt. Bij IMEC en dergelijke bedrijven zijn
er wel enkele interessante ontwikkelingen op dat vlak bezig. We
moeten dat dan commercialiseren, snel zijn, en niet direct kijken
naar datgene waar heel de wereld naar kijkt, lithium-ion. Wij
moeten iets anders doen, zonder zeldzame materialen. En dan zijn
we eruit.’

We moeten nu gaan voor een technologie zonder zeldzame materialen. Lithiumiontechniek met kobalt uit Afrikaanse mijnen en opgegraven door kinderen is niet
ecologisch en mede daardoor passé.

Andere energiebronnen
GTP: ‘Wat vindt u van het Desertec-plan, dat in de woestijn
stroom wil opwekken?’
Mark: ‘Theoretisch kunnen we in Marokko, dat binnenkort de helft
van zijn totale energievraag uit de zon zal halen, nog meer stroom
opwekken, en deze naar Europa transporteren. We verliezen circa 3%
per 1.000 km leiding, als we over high voltage DC-gelijkspanning
(1 miljoen volt) spreken. Als ik mij niet vergis ligt er zo’n verbinding
van IJsland naar Noorwegen met stroom die via geothermie wordt
opgewekt. Dan is ons energieprobleem ineens opgelost. Of we
moeten er ginder waterstof van maken en die in vloeibare vorm
naar Europa transporteren. Waterstof heeft het nadeel dat het iets
moeilijker is om op te slaan.’
‘Wereldwijd hebben we een geïnstalleerd vermogen van 15
terawatt: energiecentrales, schepen, vliegtuigen … Dit is ook het
vermogen dat we nodig hebben.’ De zon levert 85.000 terawatt, er
is dus geen energieprobleem.’
Theoretisch kunnen we in Marokko, dat binnenkort de helft van zijn totale energievraag
uit de zon zal halen, nog meer stroom opwekken, en deze naar Europa transporteren.
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Roet in het eten
GTP: ‘Wat blokkeert volgens jou dat mensen het voordeel
van de technologie kunnen waarderen?’
Mark: ‘Er is veel conservatisme, zeker in Europa. In de VS en China
staan ze meer open voor technologie. In China was ik met studenten
op een beurs en daar kun je gewoon 5G als een installatiepakketje
kopen. Bij ons slagen ze er niet in om overeen te komen wie dat
geld van die licenties gaat pakken en daardoor komt het er nog
niet. Voor mij is het duidelijk dat wij kei-conservatief zijn en
technologie haten. De VS en China absorberen ze en gebruiken ze.
Chinezen doen alles met hun telefoon. Waarom? Dat is het eerste
wat zij hadden hé. Wij zijn opgevoed met een grote computerbak,
met Commodore 64 en met een programma dat je met een
cassettespeler moest laden. Bij ons is dat er trager ingeslopen.
In China zie je veel mensen die jaren geleden arm waren en nu
welstellend. Allemaal dankzij de technologie. En die hebben ook
milieu-issues, maar die zeggen: vroeger had ik honger en zie me
hier nu zitten.’
‘Wij leven nu in een gepolariseerde en verzuurde maatschappij
en onze politiekers doen daar vlot aan mee. In Nederland is de
benadering om een boodschap naar de mensen te brengen heel

anders, ze maken die lichter verteerbaar. Daar brengt men veel
meer een positief verhaal waar mensen wel in meelopen. Hier
wordt het klimaat- en milieuverhaal heel negatief gebracht: je gaat
meer moeten betalen en minder mogen. Daar laten wij kansen
liggen en terwijl de wereld tegen 1.000 km/u vooruitgaat, staan wij
te wachten op de tram die al lang vertrokken is.’
‘Je moet die technologie aankondigen op een manier dat de
gebruiker zegt: ‘Ja, dat is best voor mij.’ Als je die gaat dwingen,
dan werkt dat niet. Hier heerst bijvoorbeeld het idee dat Chinezen
tuk zijn op elektrische auto’s. Dat klopt niet. Als je in China een
elektrische auto hebt, dan komt dat over alsof je een loser bent.
In Shanghai bijvoorbeeld heb je dan een groene nummerplaat. Je
vraagt die aan en krijgt die gratis. Als jij een blauwe nummerplaat
wil voor een auto met verbrandingsmotor – en dat verloopt via een
lotingssysteem – dan moet je omgerekend 13.000 euro betalen
voor die nummerplaat alleen. Dus iemand die met een auto met
verbrandingsmotor rijdt, komt als welgesteld over. China stopt nu
met de steun, maar het verhaal met de nummerplaten blijft en de
markt is in oktober met 46% gedaald. In september was het nog
34% en naar het einde van het jaar zou die daling op 70-80%
liggen. De arme tweetaktrijders van destijds waren de eersten
die elektrisch gingen en vandaar dat elektrisch rijden in China
synoniem staat voor losers.’

CO2
C02 of koolstofdioxide is een gas dat van nature in de atmosfeer
aanwezig is. Als gevolg van menselijke (lees: industriële) activiteiten
is de hoeveelheid C02 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar
extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding
van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. We ademen
allemaal ook C02 uit, maar niet in dergelijke hoge concentraties.
Om een idee te geven:
1 ton CO2 produceer je als je
• 319 liter diesel verbrandt
• 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
• 16.000 km met de trein reist
• 500 dagen ademhaalt
1 ton CO2 heeft de omvang van
• 500 CO2 brandblussers
• een luchtballon van 200 m³
• 125 m³ cola
Waarom is te veel CO2 een probleem?
CO2 is een broeikasgas dat warmte absorbeert. Samen met andere
broeikasgassen, zoals methaangas en lachgas, vormt het een

isolerende laag rondom de aarde. Die zorgt ervoor dat het leefbaar
is op aarde en dat de temperaturen redelijk stabiel zijn. Maar te
veel CO2 is een probleem omdat het daardoor té warm wordt. De
opwarming van de aarde zorgt er namelijk ook voor dat er nog
meer CO2 in de lucht komt. Sinds de industriële revolutie waarbij
we op veel grotere schaal CO2 zijn gaan uitstoten is de aarde al
meer dan een graad opgewarmd. Door de verbranding van fossiele
brandstoffen wordt er wereldwijd circa 41 miljard ton CO2 per jaar
de atmosfeer in gepompt.
Waar wil men wereldwijd naartoe?
De wereldwijde uitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd en in 2050
uitkomen op 0. Een gezin van vier personen stoot ongeveer 9
ton CO2 per jaar uit. Die komt uit de verbranding van aardgas, de
opwekking van elektriciteit en het gebruik van motorbrandstoffen.

Mark Pecqueur is docent Verbrandingssystemen, Voertuigdynamische veiligheidssystemen (autonoom rijden) en
Chemie & Automotive aan Thomas More in Sint-KatelijneWaver. Hij is het enige Belgische lid van het European Advisory
Committee van SAE en voorzitter van de NBN-commissie
veiligheid elektrische voertuigen.
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Techniek
Flexibiliteit is de sleutel van het modulaire concept.

100% elektrisch
AVL, wat staat voor Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen List, is een Oostenrijks engineeringsbureau voor voertuigtechniek.
Het bedrijf stelde vorig jaar het prototype van zijn E-Tractor voor, een volledig elektrisch aangedreven trekker. Het concept
is opgebouwd uit een basisframe waarin alle componenten zitten. De indeling op het frame kan de klant zelf kiezen. Door
bijvoorbeeld de cabine voor- of achterop te zetten kan er al dan niet een tank, kieperbak of laadbak worden gemonteerd.
Tekst: Peter Menten I Foto’s: AVL

Het ‘Instituut voor verbrandingsmotoren’ (AVL) doet al sinds 1948
aan engineeringswerk voor de voertuigindustrie. Ondertussen is
het bedrijf, dat is opgestart door de Oostenrijkse professor Hans
List, uitgegroeid tot een wereldwijde speler met meer dan 11.000
medewerkers. Omdat het constant opdrachten uitvoert voor de
landbouw-, vrachtwagen- en automobielsector, houdt het ook een
stevige vinger aan de pols in deze sectoren.
Eenvoudig en flexibel, modulair concept
De E-Tractor is gebouwd als een modulair concept: een meccano,
zeg maar. Het batterijpakket ligt centraal in het chassis, omgeven
door de hydraulische en pneumatische componenten, de olietank
enzovoort. Het chassis is erop voorzien om zowel voor- en achteraan
als links en rechts opzij werktuigen aan te kunnen koppelen. Beide
assen zijn pendelend opgehangen en de wielen worden gestuurd
met traditionele hydraulische cilinders op de assen. Remmen en alle
andere hydraulische functies worden elektrisch uitgevoerd. De vier
onafhankelijk van elkaar aangedreven wielen kunnen apart sturen,
waardoor de tractor maar een kleine draaicirkel nodig heeft.
De E-Tractor is een ontwikkeling van de laatste 2 jaar die binnen AVL is
gebeurd met onderdelen ‘die in het rek lagen’. De batterijset levert een
maximum van 75 kW (102 pk) en werkt op 700 volt. Van dat elektrisch
vermogen gaat er tot 50 kW (68 pk) naar de assen. De overblijvende
25 kW (34 pk) gaat naar de stuurmotor en het elektro-hydraulisch
systeem voor aandrijving van de werktuigen. Vanuit de batterij gaat de
stroom naar de vier wielmotoren, die onafhankelijk van elkaar worden
geregeld in functie van de belasting en slip.
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Een laadbeurt van volledig leeg naar volledig vol zou maximum twee uur mogen duren.

De batterij voorziet voldoende stroom voor 4 tot 6 uur licht werk zoals
maaien, spuiten en meststoffen strooien. Deze tijd hangt natuurlijk af
van de helling van de percelen, het type en de maat van de banden op
de trekker, de effectief benodigde trekkracht, de rijsnelheid enzovoort.
Een hele hoop variabelen die het gevraagde vermogen drastisch
kunnen beïnvloeden. Een lege batterij kan snel gewisseld worden
met een opgeladen versie, aldus de ontwikkelaars. Dat is zinvol als
de trekker voor langere tijd in het veld blijft of als er geen netstroom
aanwezig is.
In het geval de gebruiker verkiest om zijn batterij op te laden heeft
hij twee mogelijkheden: laden met een ingebouwd laadsysteem op
de trekker of laden via een extern laadsysteem. Een laadbeurt van

met
De E-Tractor kan een onderdeel vormen van een ‘zwerm’ met meerdere E-Tractoren die
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volledig leeg naar volledig vol zou maximum twee uur mogen duren.
Flexibiliteit is de sleutel van het modulaire concept. Er is keuze uit
achterwiel-, of voorwielsturing, hondengang en krabbesturing. De
cabine kan vooraan, in het midden of achteraan worden geplaatst of –
als het voertuig autonoom rijdt – gewoon weggelaten worden.
Met cabine, elektrisch bediende voor- en achterhefinrichtingen en de
bijhorende aftakassen zal het gewicht van de E-Tractor op ongeveer 2
ton uitkomen.
Na het testen van het prototype zal AVL op zoek gaan naar een OEMpartner (een fabrikant dus) om het concept op de markt te brengen.
Ontwikkelen is de corebusiness van het bedrijf, produceren laat het
liever over aan anderen.

De batterijset levert een maximum van 75 kW (102 pk) en werkt op 700 volt.

Als alles naar plan verloopt, dan zullen de eerste exemplaren binnen
twee jaar op de markt komen. AVL ziet potentieel voor de E-Tractor in
het onderhoud van wegen, in boomgaarden en wijngaarden, bij de
tuinbouw en in de groen- en openbare sector.
Autonoom
AVL heeft een jaar geleden het eerste prototype van de E-Tractor
voorgesteld. Op basis van die ervaring en de reacties erop is men nu
met een definitief model aan de slag gegaan. De E-Tractor zal niet enkel
als een tractor op zich staan, maar kan een onderdeel vormen van een
‘zwerm’ met meerdere E-Tractoren die met elkaar communiceren en
centraal aangestuurd worden. Op dat moment vervalt de cabine en
wordt dat een nuttige laadruimte voor bijvoorbeeld een silage- of
kieperbak, of een tankopbouw voor een zelfrijdende spuitmachine.
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Highlights

Husqvarna viert 25 jaar Automower
met gouden maairobot
De Automower
van Husqvarna
bestaat 25 jaar.
Voor die gelegenheid werd een
315X-robotmaaier
in speciale kleur
uitgebracht. Deze limited edition is bij de Husqvarnadealers verkrijgbaar ... tot einde voorraad.
Om die reden komt de machinefabrikant met een speciale
editie van de 315X. In plaats van zwart is de 315X LE goudkleurig. Naast de speciale kleur krijgt de klant ook een extra
set mesjes en een station waar de robot kan geparkeerd
worden. Het feestpakket wordt verder uitgebreid met Google
Home. Via deze spraakassistent kun je de Automower met je
stem aansturen.
De Husqvarna Automower 315X is geschikt voor gazons tot
1.600 vierkante meter en kan hellingen tot 40 procent aan.
De maairobot is voorzien van Automower Connect met gpstracking en een X-line design met led-lampjes en gekleurde
wieldoppen. Bij deze speciale LE-versie zijn ook de wielkappen
in goudkleur.
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Tuff Torq: nieuwe lijn TZ-aandrijvingen voor zeroturnmaaiers
Tuff Torq heeft het afgelopen jaar een nieuwe en innovatieve lijn aandrijvingen voor zeroturnmaaiers geïntroduceerd. Het resultaat is een compacte bouwwijze, stalen assen, een ingebouwd
remsysteem en een onderhoudsvrij ontwerp. Daardoor zijn de TZ-300, TZ-400 en TZ-450 modellen zowel geschikt voor maaimachines voor de particulier als voor machines voor de intensieve,
professionele gebruiker. Het model TZ-450 heeft bovendien nog een verwisselbaar oliefilter.
Onderdelen, service en technisch advies van alle Tuff Torq aandrijvingen wordt voor de Benelux
geregeld door Motor Snelco BV uit Emmeloord. Meer info: 0031 527 61 51 51
www.motorsnelco.nl

Stoomreiniger elimineert tot bijna 100% van alle gekapselde
virussen én reinigt bovendien zonder extra detergenten
een stoomreiniger en de
juiste microvezeldoek. Er
werd aangetoond dat een
aanzienlijke vermindering
van 99,999% van de virussen kon worden bereikt bij
een maximale stoomdruk
en met een reinigingsduur van 30 seconden op
één oppervlak.
Bij het reinigen van vervuilde oppervlakken denken we in de
eerste plaats aan hogedrukreinigers, al dan niet in combinatie met detergenten. Daaraan gekoppeld moeten we het
afvalwater inclusief detergenten dan kunnen afvoeren en
werken we met een temperatuur van gemiddeld 60°C.
Met de toenemende aandacht voor hygiëne door de coronacrisis
kwam ineens de stoomreiniger in de aandacht. Kärcher, als toonaangevende fabrikant van deze professionele toestellen, liet een
laboratoriumonderzoek uitvoeren naar het effect van stoomreinigen op gekapselde virussen. Dat onderzoek werd uitgevoerd met
professionele toestellen en toestellen voor thuisgebruik.
Het resultaat: bij correct gebruik verwijderen de Kärcher-stoomreinigers tot 99,999% van de gekapselde virussen* zoals het coronavirus of influenza, en 99,99% van de gewone huishoudelijke
bacteriën* van harde oppervlakken, deurknoppen, bedieningshendels, kranen, tegels, spiegels, handvatten en dergelijke.
Zonder gebruik te maken van ontsmettingsmiddelen kunnen deze
stoomreinigers een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene hygiëne, zowel in de openbare ruimte als binnen commerciële
en industriële omgevingen. Zij zijn de perfecte ecologische oplossing voor wie de strijd wil aangaan met bacteriën, virussen en vuil.
De laboratoriumtest
Omhulde virussen zoals het coronavirus SARS-CoV-2 kunnen
bij hoge temperaturen onschadelijk gemaakt worden. In het
laboratorium werd een gecertificeerd testvirus (Modified-VacciniaAnkara-Virus), dat representatief is voor omhulde virussen, op
een hard oppervlak verspreid. Vervolgens werd dit gereinigd met
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Werking
De hete waterdamp
komt rond de 100°C
tevoorschijn en koelt
af naarmate de afstand
toeneemt. Om virussen effectief te bestrijden, moet de spuitmond dicht tegen het oppervlak
worden bewogen. Daarnaast is het belangrijk dat de reinigingstijd
voldoende is en men een stoomtijd kiest van 30 seconden op één
punt in de maximale stoomstand. De gebruikte microvezeldoek
moet vervolgens in een standaard wasprogramma (niet Eco) op
minimaal 60°C worden gewassen.
Positieve bijwerkingen
Stoomreinigers hebben alleen elektriciteit en water nodig en
kunnen daardoor vrijwel onbeperkt gebruikt worden, ongeacht de
beschikbaarheid van desinfecteermiddelen. Aangezien stoomreinigers zonder chemische reinigingsmiddelen werken, is hun
gebruik zacht voor de luchtwegen van de gebruiker en zorgt het
voor een goed binnenklimaat. Potentiële allergische reacties door
wasmiddelresten worden ook voorkomen, bijvoorbeeld wanneer
kinderen op de vloer spelen. Mensen met allergieën hebben baat
bij het feit dat de stoom het stof bindt en hierdoor de verspreiding
van allergenen afneemt. Ook het milieu wordt minder belast bij
stoomreiniging.
*Op de website van de fabrikant kunnen de resultaten van deze
test steeds geraadpleegd worden.

Techniek

Doorzaaien om de grasmat te
versterken tegen droogte:
hoe corona de mens dwong om respect voor de natuur te krijgen
Corona heeft even de ‘pauzeknop’ van ons jachtige leven ingedrukt, zodat de mens nu noodgedwongen de tijd moet nemen
om contact met zijn omgeving te maken. En daar horen in de eerste plaats de eigen woning en tuin bij. Het positieve is dat,
ondanks alle menselijke ellende, de natuur zich in al haar lenteschoonheid ontpopt, alsof er niets aan de hand is.
Tekst & foto’s: Peter Menten

Plots valt het de tuinleek op hoe weinig gras er nog in het mosgazon
is overgebleven. Deze confrontatie groeit dag na dag langzaam uit tot
een ergernis die uitmondt in een noodoproep naar de tuinaannemer
om het gazon te komen redden. En nu wordt het voor de tuinaannemer
interessant om zijn stempel op de tuin te drukken.
Als een verouderde en verdroogde grasmat het symptoom is, dan is
doorzaaien de remedie. Het vernieuwende paardenmiddel waarmee
Eliet dit voorjaar op de markt komt, is de nieuwe DZC 450. Dit is een
compacte doorzaaicombinatie waarmee het bedrijf de lijn in zijn
gamma doorzaaicombinaties naar beneden doortrekt.
Versneld kiemproces
Na een intensieve verticuteerbeurt kan men met de doorzaaimachine
aan de slag. Met zijn werkbreedte van 45 cm is deze zelfrijdende
DZC 450 heel handig in kleine en middelgrote tuinen. Net zoals bij
het grotere model draaien de messen overtop en frezen ze groeven
van 8 mm diepte in de gazonbodem. Deze groeven vormen het
zaaibed waar het zaad zal ingebracht worden. De afstand tussen de
zaailijnen bedraagt slechts 27 mm, wat zorgt voor een intensief
verjongingseffect. Eliet rustte ook de nieuwe DZC 450 met zijn
gepatenteerde zaadverdeelsysteem uit. Dankzij dit ingenieuze
systeem worden zaadjes met hoge nauwkeurigheid in het zaadbed
gebracht. Zo ontstaat er een grote zekerheid dat het zaaddebiet van
25 à 30 g/m² maximaal tot zijn recht komt. De groefjes worden na
het zaaien mooi aangewalst en de restaarde die bij het maken van
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de groeven vrijkwam, wordt door de machine als een topdressing
bovenop het zaaibed uitgestrooid.
Precisiezaai gecombineerd met topdress
Voor een gelijkmatige verdeling van deze topdress-aarde werd in
de DZC 450 een speciaal schoepenrad voorzien. Deze geïntegreerde
topdress-techniek in combinatie met de precisiezaai-inrichting is
uniek in de markt. Door het zaad af te dekken wordt er als het ware een
beschermend en isolerend deken over uitgerold. Het kiemproces komt
hierdoor sneller op gang en bovendien is de kwetsbare kiem ook beter
beschermd tegen uitdroging. Eliet verkiest voor een maximaal effect
het speciaal samengestelde Renova-doorzaaimengsel van Advanta.
Voldoende water na het doorzaaien
De enige factor die nog bepalend blijft voor de opkomst en het
welslagen van de renovatie, is water: iedere dag 5 l/m² gedurende de
eerste twee weken is een minimum. Vooral als de nieuwe grasplantjes
nog geen sterk ontwikkelde wortels hebben waarmee ze water op
grotere diepte kunnen aanboren, is dagelijks beregenen of irrigatie
een must. Uiteraard spelen hier de ‘blijf in uw kot’-maatregelen
weer in het voordeel. Er is tijd genoeg om te waken over het nieuwe
zaadbed dat geen tekorten mag lijden. Na enkele weken vindt plots
de magie plaats, want een lichtgroene gloed verschijnt over het gazon
als de jonge grasplantjes hun kopjes laten zien. Redenen genoeg om
zich als tuinliefhebber gelukkig te voelen en nieuwe moed te krijgen
‘om nog even door te zetten’.

Recht

Softwareproblemen:
wat kunt u doen?
Vandaag de dag kan niemand nog zonder computer en dus ook niet zonder software. Zolang alles goed gaat, is er geen
probleem. Maar vaak wordt men geconfronteerd met softwareproblemen die maar niet opgelost geraken. Dat kan u als
ondernemer aardig wat schade opleveren, en dan kan u het zo beu zijn dat u uw contract met de leverancier niet meer betaalt
of gewoon het contract verscheurt. Maar is dit juridisch wel mogelijk? Wat kan u in dergelijke omstandigheden best doen? En
wat indien de software gewoonweg niet geleverd wordt?
Dialoog
De softwareleverancier is in de eerste plaats een verkoper die zich
geen slechte reclame kan veroorloven. Deze leverancier weet dat
een ontevreden klant hem geen goede naam zal opleveren. Daarom
kan het in de eerste plaats nuttig zijn om met hem persoonlijk de
softwareproblemen te bespreken. Probeer hem uit te leggen wat uw
problemen zijn en wat u precies van de software verwacht. Komt u
met de softwareleverancier tot een akkoord, zet dit dan ook op papier
zodat u later kunt aantonen welke de gemaakte afspraken waren.
Een aangetekende brief?
Spijtig genoeg zal een dialoog vaak geen oplossing bieden, zodat
u moet overgaan tot het versturen van een ingebrekestelling. U
moet uw leverancier duidelijk maken dat hij in zijn verplichtingen
tekortschiet. Doet u dit telefonisch of gewoon persoonlijk, dan heeft
dit geen enkele juridische waarde: u kunt moeilijk bewijzen dat dit
telefoongesprek eigenlijk een ingebrekestelling was betreffende
uw softwareproblemen! Het is best dat de leverancier op een
officiële manier kennisneemt van uw klachten. Dit gebeurt best via
een aangetekende brief waarin u uiteenzet met welke problemen
u te kampen hebt. Nadat u deze brief aangetekend hebt verstuurd,
bewaart u ook steeds een kopie van deze brief, samen met het
verzendingsbewijs dat u in het postkantoor kreeg bij de verzending.
Kunt u zomaar stoppen met betalen?
Voorheen had men het over het ‘Handelsrecht’ en een ‘Handelaar’,
maar deze beide begrippen zijn door de nieuwe wetgeving verdwenen
en maken plaats voor de nieuwe begrippen ‘Onderneming’ en
‘Ondernemingsrecht’. Door deze vernieuwingen wordt het begrip
‘handelaar’ niet meer toegepast en is ‘ondernemer’ de gangbare
term geworden. ‘Ondernemer’ is veel ruimer vermits heel wat
zelfstandigen zoals de vrije beroepen (landbouwers, tuinbouwers,
tandartsen, artsen, advocaten, boekhouders, apothekers, dierenartsen
enzovoort), die vroeger niet als een ‘handelaar’ werden aanzien, dat
voortaan wel zijn.
Dit heeft als gevolg dat wanneer u bijvoorbeeld software bestelt voor
uw onderneming bij een andere ondernemer (leverancier) en u om
de een of andere reden niet akkoord gaat met zijn factuur, u deze
binnen een zo kort mogelijke termijn zal moeten protesteren. Wacht
u hiermee te lang, dan wordt ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met
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de factuur. Wat precies bedoeld wordt met een ‘zo kort mogelijke
termijn’, zal u moeten nalezen in de algemene voorwaarden van de
leverancier. En als u in deze situatie niet snel reageert, dan zal de
andere ondernemer ervan uitgaan dat u akkoord gaat met de factuur.
Dit betekent concreet dat u niet zomaar kan beslissen om de factuur
niet te betalen: u zal ze moeten protesteren. Zo ook indien u niet
tevreden bent over de aangekochte software en deze u meer dan eens
in de steek heeft gelaten!
Opgepast!
Best is om de factuur aangetekend te protesteren zodat u een degelijk
bewijsmiddel hebt.
Maar zelfs indien u de factuur protesteert, moet u toch nog voorzichtig
zijn met het volledig stopzetten van de betaling. Het is namelijk best
mogelijk dat de leverancier volgens zijn algemene voorwaarden
schadevergoedingen kan vragen bij niet of laattijdig betalen. Daarom
kan het beter zijn om de factuur toch te betalen, maar dan wel
‘onder voorbehoud’. U kunt dan best in uw protest tegen de factuur
vermelden dat u betaalt ‘onder voorbehoud’ en dit ook vermelden bij
de overschrijving van uw betaling.
Kan u uw softwarecontract zelf stopzetten?
Indien uw problemen echter zo hoog oplopen dat u het beu bent, zou
u wel eens de intentie kunnen hebben om het contract te verscheuren.
Maar dit is zeker geen goede oplossing! U kan een dergelijk contract
niet zomaar eenzijdig verbreken. En het is mogelijk dat u in zo’n
geval een schadevergoeding zal moeten betalen aan de leverancier.
Indien een dialoog en een aangetekende ingebrekestelling geen
oplossing bieden, dan kan u best via de rechtbank de ontbinding van
uw softwarecontract vragen. Vaak zal de rechter een expert aanstellen
die moet nagaan wat de problemen precies inhouden. Het zal dan
uiteindelijk de rechter zijn die al dan niet de ontbinding van uw
contract zal uitspreken.
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

