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Sterk in H2O
Sinds 1990 maken Perrot in Ede en Aquaco in Elst 
deel uit van de Aquaco Holding. Leverancier Perrot 
en Aquaco hebben sindsdien veel projecten gere-
aliseerd op het gebied van beregening, fonteinen 
en vijvers. Aquaco voert voor alle projecten de aan-
leg, het onderhoud en de verdere service uit. 
Een van de topmerken op het gebied van fon-
tein- en vijvertechniek die Perrot in huis heeft, 
is Oase. Perrot adviseert ook over de aanleg van 
tuinberegening en heeft alle kennis over bron-
nen, (onderwater)pompen en het gebruik van 
een eigen watervoorziening. Een van de systemen 
die geschikt zijn voor professionele beregenings-
installaties is het Perrot Profi Rain-systeem. In de 
werkplaats van Perrot worden systemen op maat 
gemaakt en reparaties verricht.

Snel gras met BAR 
sterke wortels 
Voor elke hovenier is het een uitdaging om een 
gazon aan te leggen dat goed de winter doorkomt. 
Jan van de Boom van de Nijmeegse graszaadleve-
rancier Barenbrug: ‘We hebben het grasmengsel 
Bar Power RPR speciaal ontwikkeld voor hoveniers. 
RPR staat voor regenerating perennial ryegrass, ofte-
wel zelfherstellend Engels raaigras.’
Van de Boom legt uit over het basisbestanddeel 
van het grasmengsel en de eigenschappen daar-
van: ‘Engels raaigras vormt de basis, in plaats van 
veldbeemd. Veldbeemd wordt vaak toegepast 
omdat dit een hoge mate van betreding aankan, 
maar heeft als nadeel dat het traag groeit en veel 

last heeft van ziektes in de winter. Engels raai 
groeit snel en vormt dus ook snel een dichte mat 
tegen onkruid en tegen de klappen van strenge 
winters.’  Engels raaigras heeft ook nadelen. ‘Dit 
polvormende gras is minder sterk geworteld dan 
veldbeemd. Maar het Engels raaigras in Bar Power 
RPR is doorontwikkeld. Het maakt in zijn wortelge-
stel horizontale uitlopers aan, net als veldbeemd. 
Dit ondergrondse netwerk is vergelijkbaar met 
betonijzer in beton, dat sterker wordt door wape-
ning. Bovendien maakt het Engels raai dit wortel-
pakket in een rap tempo aan. Doordat Bar Power 
RPR zo snel opkomt en zo’n dichte grasmat vormt, 
krijgt onkruid bijna geen kans om zich te vestigen.’

Zaad met een jasje
Nadat de hovenier is vertrokken, is het aan de 
gazoneigenaar om het gazon te onderhouden. 
Deze dient het gazon op zijn tijd te prikken, mos-
sen en onkruid te verwijderen, bij te zaaien en 
kalk te strooien. In de praktijk doen eigenaars dat 
eigenlijk nooit, zo weet iedere hovenier, maar het 
viel ook Hendrik Nagelhoud van graszaadleveran-
cier DLF op. Het gevolg is alleen dat de hovenier 
verantwoordelijk wordt gehouden voor een 
slechte grasmat. De oplossing volgens Nagelhoud: 
het Masterline-graszaadmengsel RecreaMaster 
ProNitro. ‘Een combinatie van 4turf Engels raaigras, 
roodzwenk en veldbeemd. Alle graszaden zijn 
voorzien van een jasje, een coating van stikstof, 
waardoor het gras sneller kiemt.’
Meer dan tien jaar geleden introduceerde DLF het 
eerste graszaad met een mestcoating, voor een 
extra voedingsshot wanneer de kiemplant nog pril 
is. Nagelhoud vertelt: ‘Graszaden kunnen tegen-
woordig met van alles gecoat worden, ook grasza-
den voor recreatieve gazons. De graszaadcoating 
met stikstof scheelt een extra bemestingsgift door 
de tuineigenaar. Daardoor is RecreaMaster ProNitro 
een tijd- en kostenbesparend graszaadmengsel.’ 

Onkruid én vuil te lijf 
met kokend water
Empas is specialist op het gebied van heetwater-
technologie voor onkruidbestrijding. Gerard Baars 
van Empas: ‘De MCE is een compacte elektrische 
unit die interessant kan zijn voor hoveniers, omdat 
hij makkelijk inzetbaar is in tuinen en op andere 
kleine oppervlakten, niet alleen om onkruid mee te 
bestrijden, maar ook om mee te reinigen.’
Baars legt uit: ‘Door heet water van 102 graden 
Celsius over het onkruid te laten vloeien, zorg 
je dat de celstructuur van de plant barst. De 
bovengrondse delen van de plant sterven af en 
de plant moet uit zijn reserves putten om van de 
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temperatuurshock te herstellen. Na gemiddeld 
drie behandelingen is het onkruid uitgeput en 
vergaat het. Onkruidbeheer met heet water heeft 
een plaats op de Milieulijst van de overheid. Een 
investering in deze techniek komt in aanmerking 
voor de Vamil-regeling en levert 27 procent milieu-
investeringsaftrek op.’

Alles begint bij een 
goede bodem
Een gezonde bodem is de basis van alles, ook van 
een mooie tuin. Emile Bezemer, accountmanager 
laboratorium bij Eurofins Agro (waarvan BLGG een 
onderdeel is): ‘Sommige problemen zijn vaak het 
gevolg van een slechte bodem. Door vóór de aan-
leg een bodemanalyse te laten uitvoeren, kan men 
veel problemen voorkomen.’
Eurofins Agro heeft samen met landelijke leve-
ranciers een laagdrempelige bodemanalyse ont-
wikkeld. Eurofins voert de bodemanalyse uit; het 
begeleidende advies wordt verzorgd door één 
van Eurofins partners: Agrowin, Ecostyle, Mertens, 
Tuinkeur, Vitagro of Vos Capelle. 

Infogroen komt met 
kadastermodule in 
tekenprogramma 
Infogroen introduceert twee handige tools, name-
lijk Easyvision, een softwareprogramma voor calcu-
laties, en een kadastermodule voor het tekenpro-
gramma Helixcad. Frank Raanhuis van Infogroen: 
‘Waarom zou je als hovenier blijven werken met 
allerlei briefjes en aparte bestanden? Easyvision is 
een eenvoudig softwareprogramma waarmee je 
snel kunt werken, speciaal voor hoveniersbedrij-
ven. Er is aan alle praktijkproblemen gedacht.’

Over de praktijk gesproken: traditioneel wordt een 
locatie ter plekke opgevraagd door de hovenier 
bij de gemeente. Raanhuis: ‘Deze kaarten zijn niet 
altijd volledig of ze zijn verouderd. Als een hove-
nier een abonnement heeft op de kadastermodule 
Helixcad, hoeft hij alleen nog maar een adres en 
een omgeving op te geven, waarna Helixcad deze 
informatie ophaalt. Het programma haalt alles 
binnen. De gebruiker ontvangt een gedetailleerde 
kadasterkaart van de percelen.’ Raanhuis: ‘Helixcad 
heeft nu ook een aangepaste gebruikersinterface 
met uitrolmenu’s. De interface is schaalbaar, zodat 
hoveniers er ook in hoge resoluties mee kunnen 
werken. Daarnaast is Helixcad intuïtiever gewor-
den. Daarmee bedoel ik dat al tijdens het tekenen 
alle relevante informatie wordt weergeven, zoals 
de maten. Kortom, alles is sneller en makkelijker 
geworden.’

Accumachines 
van Cramer naar 
Eurogarden
Het volledige assortiment accumachines van 
Cramer zal rond april via Eurogarden beschik-
baar komen. Productmanager Johan Teeuwen: 
‘De nieuwe handgedragen gereedschappen 
versterken het bestaande Cramer-programma, 
dat overigens ook uitgebreid wordt. Deze uit-
breiding betreft een professioneel 40 V- en 82 
V-assortiment. Voor hoveniers zullen vooral de 
82 V-machines relevant zijn’, aldus Teeuwen.’
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Groenvision en Facility 
Apps koppelen 
software en app voor 
T&G Groep
Facility Apps ontwikkelt momenteel met software-
bedrijf Groenvision een koppeling voor dienst-
verlener T&G Terrein en Groen. De app faciliteert 
calculatie, backoffice en de invoer van data in het 
werkveld. Daarbij wordt de backoffice-oplossing 
van T&G gekoppeld aan de automatiseringssoft-
ware van Groenvision. Dirk Tuip van Facility Apps: 
‘De koppeling tussen de software van Groenvision 
en de app van Facility Apps voor T&G Terrein en 
Groen vindt plaats omdat we merken dat de klant 
hiermee zijn bedrijfsprocessen beter kan stroomlij-

nen en dus tijd kan besparen. Daarbij valt te den-
ken aan zaken van interne administratie tot aan 
het extern ontzorgen van opdrachtgevers.’ 
Volgens Tuip zal de nieuwe app in het eerste kwar-
taal van 2018 klaar zijn. 

Hij veegt, klopt en 
zuigt
In het tuin- en parkonderhoud heeft vegen niet 
alleen de functie van opruimen, maar voorkomt 
het ook het kiemen van onkruid. ‘Veegmachines 
zijn daarom prima onkruidbestrijdingsmachines’, 
aldus Patrick van der Waag, productmanager bij 
veegmachinefabrikant Hako. 
De Hako Citymaster 600 is de kleinste professione-
le veegmachine van Hako, die op een aanhanger of 

B/E-combinatie te transporteren is. Van der Waag: 
‘Alle machinegegevens en -functies zijn samen-
gevat in een eenvoudig te bedienen boordcom-
puter. In combinatie met een achteruitrijcamera 
en een zuigmondcamera zorgen de grote ramen 
voor een optimaal zichtveld. Door de carrosserie-
breedte van 1,09 meter en de knikbesturing is de 
Citymaster heel wendbaar en kan de hovenier alle 
hoekjes bereiken.’ 

Kunststof takveran-
kering verkrijgbaar in 
pakket
Regelmatig worden takken van bomen in stedelijk 
gebied of in tuinen van particulieren verankerd, 
omdat het risico op takuitbraak groot is. Volgens 
International Tree Service (ITS) is het belangrijk 
om de takken te zekeren volgens de modernste 
inzichten. Gerard Bodewes van ITS: ‘Takverankering 
bestond vroeger uit staalkabels. Maar als een tak 
star wordt verbonden, maakt de boom geen actief 
steunhout meer aan. Hij wordt ‘lui’. Daarom worden 
al jarenlang gevlochten kunststof kabels gebruikt. 
Deze worden dan niet strak geïnstalleerd, maar 
hangen iets door.’ ITS verkoopt kunststof gevloch-
ten steunkabels van het merk Cobra in verschillen-
de versies. Bodewes: ‘Alle deze kabels zijn elastisch 
en voorzien van schokabsorbers. Voor bevestiging 
om de stam en de tak worden spreidplaten in de 
kabel geplaatst. De kabel is in drie verschillende 
sterktes leverbaar, afhankelijk van de takdoorsne-
de; er zijn versies voor 2, 4 en 8 ton.’ 
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Onkruid aanpakken 
met thermische 
oplossingen 
Menno Looman van Hoaf Infrared Technology: 
‘Wij hebben een zeer breed gamma thermische 
onkruidmachines in huis, die ook voor kleinere 
hoveniers bruikbaar en betaalbaar zijn. Zo is er de 

Hoaf thermhit-serie onkruidbranders in verschil-
lende werkbreedtes, van 15 cm tot en met 100 
cm, en in verschillende combinaties. Nieuw is de 
Ripagreen-onkruidbrander. Deze is heel handzaam 
en praktisch te gebruiken voor partijen zoals 
hoveniers. Maar ook zijn er de Weedair 75 en de 
Weedair 100, heteluchtbranders met een werk-
breedte van 75 of 100 cm. Deze zijn nu voorzien 
van een heteluchtzijuitstoot.’

Kruidenmengsels voor 
meer biodiversiteit
Hoveniers en groenvoorzieners spelen een belang-
rijke rol bij biodiversiteit. Jan Krijnen van Advanta: 
‘Veldbloemenmengsels worden steeds meer 
toegepast in particuliere tuinen en de openbare 
ruimte. Ze zijn een welkome afwisseling naast gras 
en vaste planten.’

Advanta claimt het grootste assortiment gras-, 
kruiden- en veldbloemenmengsels te hebben. Ook 
zouden alle gazongras- en veldbloemenmengsels 
van Advanta een hoge slagingskans hebben, 
doordat ze snel kiemen. De mengsels van Advanta 
hebben als hoofdbestanddeel gras- of veldkruiden 
of eenjarige soorten. De veldbloemenmengsels 
trekken insecten aan, zoals vlinders en bijen, en 
daardoor ook vogels.
Krijnen ziet dat tuinen tegenwoordig losser zijn 
qua ontwerp. ‘Er worden minder harde materialen, 
borders en bomengroepjes toegepast. Dat zie je in 
grote tuinen, in het buitengebied en op landgoe-
deren. Voor elke toepassing, grondsoort en situatie 
is er een geschikt bloemenmengsel dat zorgt voor 
de mooiste bloeiende velden. Maar er is ook een 
toenemende vraag naar biodiversiteit in gewone 
tuinen in woonwijken en in stadstuinen. Het wordt 
pas leuk wanneer de hovenier buiten de hokjes 
durft te denken.’
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Kraakman Perfors 
toont breed 
hoveniersgamma 
Bart Perfors van Kraakman Perfors, specialist 
in tuin- en parkmachines: ‘Onze hoofdactiviteit 
is het verkopen, repareren en onderhouden 
van landbouw-, tuin- en parkmachines van 
John Deere. Maar we voeren ook A-merken 
zoals Avant, Stihl, GKB, Trilo en Vredo. Voor de 
hovenier leveren we kwalitatieve handgereed-
schappen, maaimachines in allerlei maten, 
motorzagen, heggenscharen, bladblazers en 
zuigmachines. Verder hebben we het nieuwste 
van het nieuwste op het gebied van accuma-
chines, knikladers, allerlei soorten en maten 
versnipperaars en veiligheidsuitrusting en 
-kleding.’ 
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Boomkwekerij M. van 
den Oever zet in op 
verduurzaming
M. van den Oever wil als boomkweker een bood-
schap van verduurzaming overbrengen. Een 
voorbeeld daarvan is de deelname door M. van 
den Oever aan de totstandkoming van Park 20|20, 
een duurzaam kantorenpark in Hoofddorp. M. 
van den Oever laat aan vakblad De Hovenier 
weten dat het, samen met Van der Tol Hoveniers 
en Terreininrichters, een groot gedeelte van de 
groeninrichting van het kantorenlandschap heeft 
verzorgd. Van der Tol verzorgt het dagelijks beheer.
De gebouwen kenmerken zich onder meer door 
een gezonde werkomgeving. Het kantorenpark 
moet een fijne plek worden om te ontspannen, 
met (fruit)bomen, vlinders, bijen, bloemen, sport-
faciliteiten, buitenwerk- en rustplekken, voedsel en 
evenementen. Adjunct-directeur Arie Idema van M. 
van den Oever: ‘Normaal gesproken is de groene 
inrichting van bedrijfslocaties en bedrijfspanden 
zeer traditioneel. De groeninrichting van Park 20|20 
is totaal anders; innovatieve aanlegtechnieken en 
een uiteenlopend sortiment zijn toegepast volgens 
uitdagende ontwerpen. Het is de bedoeling dat de 
bedrijfsmedewerkers productiever worden omdat 
ze geïnspireerd worden door het groen.’

Milati gaat voor 
zero emission
Milati Grass Machines BV uit Papendrecht introdu-
ceerde op de Demodag Zero Emission van 2017 
de eerste accuhandkooimaaier van het Britse 
Allett Mowers. Cees Pijl van Milati: ‘Allett Mowers 
is gespecialiseerd in (duw)kooimaaiers, maar heeft 
ook een cirkelmaaier voor stadions en een werk-
tuigdrager voor golfbanen en grote parken. Deze 
machines zijn allemaal voor professioneel, semi-
professioneel en particulier gebruik.’

Volgens Pijl is accugereedschap niet meer weg 
te denken uit de wereld van de hoveniers en 
groenvoorzieners. ‘Het aandeel accugereedschap 
zal alleen maar toenemen’, voorspelt hij. De Allett 
Liberty 30, volgens Pijl de kleinste accuhandkooi-
maaier die momenteel te verkrijgen is, heeft een 
werkbreedte van 30, 35 of 43 cm. ‘De 30-uitvoering 
is handgeduwd, de 35- en 43-uitvoering zijn zelf-
aangedreven en hebben een 40 V 4 Ah li-ionaccu.
Pijl wijst ook op alle handbediende accugereed-
schappen van Cobra, dat nog maar drie jaar 
bestaat. ‘Opvallend is dat de Cobra-producten 
verkrijgbaar zijn voor een heel concurrerende prijs. 
Je kunt stellen dat het zeer goede B-producten zijn 
voor een C-prijs.’

Een vos van 75 jaar oud 
Het familiebedrijf Vos Capelle viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum. Het bedrijf is in die jaren uitgegroeid 
tot een totaalleverancier, van graszaden en meststoffen tot vijvermaterialen en biologische gewas-
beschermingsmiddelen. ‘Onze klanten kunnen rekenen op een advies op maat. Wij zijn trots op ons 
ruime assortiment van bekende A-merken’, vertelt salesmanager Bart van Kollenburg. De kennis en 
ervaring van de medewerkers staan bij Vos Capelle dan ook hoog in het vaandel. Zo is Vos Capelle 
het enige bedrijf in Nederland met vier natuurgrasexperts in dienst. Van Kollenburg: ‘Door persoonlijk 
advies te combineren met kwalitatief goede producten, bieden wij de klanten de betrokkenheid die zij 
verdienen. Uiteraard speelt gemak hierbij een steeds grotere rol. Tegenwoordig kunnen bestellingen 
behalve persoonlijk, telefonisch en via e-mail ook door middel van de webshop geplaatst worden.’
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Nophadrain komt 
met Gardliner-
kantopsluitingen
Nophadrain produceert professionele kantopslui-
tingssystemen voor de hovenier onder de merk-
naam van Nophadrain: Gardliner. Hiermee kan de 
hovenier makkelijk plantenvakken en bloemperken 
creëren. Een van de voordelen is dat het starre 
profiel flexibel wordt en in bochten kan worden 
gevormd door het uitbreken van verbindingsstuk-
ken. De kantopsluitingsprofielen kunnen ook in de 
volle grond worden toegepast en worden daarom 
standaard inclusief 40 aardnagels geleverd. Voor 
toepassing op een groendak kunnen de aardnagels 
niet gebruikt worden. De Gardliner-kantopsluiters 
zijn beschikbaar in hoogwaardig kunststof (pvc), 
verzinkt staal of cortenstaal en in verschillende 
profielhoogtes. Hoveniers kunnen de kantopslui-
ters via de webshop bestellen tegen speciale hove-

niersprijzen en zonder verzendkosten. 
Naast professionele kantopsluitingen ontwikkelt 
en produceert Nophadrain systemen die vegetatie 
en beloop- en berijdbare verharding op daken en 
parkeerkelders mogelijk maken. 

Hakselaar Puma35D 
met invoerband bij 
Pols Zuidland
Kioti-importeur Pols Zuidland brengt de Puma35D 
van TS Industrie onder de aandacht. ‘Met een hout-
diameter van maximaal 16 cm en een 40 cm brede 
invoer is de Puma35D de ideale machine voor 
iedere hovenier die regelmatig bomen en struiken 
moet onderhouden.’ Volgens Pols Zuidland is er 
sprake van een opmars van de alleshakselaars van 
TS Industrie, waarbij de gebruiker steeds vaker een 
invoerband wenst. Volgens Pols is TS Industrie er 

prima in geslaagd om met de Puma35D een com-
pacte alleshakselaar te maken: ‘De machine heeft 
een rotorsnijprincipe met klepels in combinatie 
met messen. Hierdoor wordt het hout gesneden, 
maar stenen en ijzer worden ontweken. De machi-
ne met een 35 pk-Kubota-motor is uitgerust met 
een hydraulische invoerwals en een invoerband 
van 40 cm. Met de keuze uit drie basisinstellingen 
(hout, hout en groen of groen) is de prestatie altijd 
optimaal. Op een enkelassig wielstel met een eigen 
gewicht van 1280 kilo kan iedere bedrijfsbus de 
hakselaar trekken.’

Udenhout levert kant-
en-klare groenwand
Boomkwekerij Udenhout levert de Hedge to Go: de 
vorstbestendige klimop Hedera hibernica als kant-
en-klare groenafscheiding. Hij is bijvoorbeeld inzet-
baar als windscherm, terrasdecoratie of afscheiding 
van afvalcontainers. De afmetingen van de Hedge 
to Go zijn 120 x 180 (breed x hoog). Het bestaat uit 
een gaaspaneel met een tweedelige substraatbak. 
Het voordeel van de tweedelige substraatbak zou 
zijn dat elk deel van de bak makkelijk zijwaarts 
eruit getrokken kan worden. De haagelementen 
kunnen ook met bak geplant worden. Door de 
sleufgaten is er ruimte voor beworteling. Het 
metalen draadframe is beschermend met een alu-
zinklaag. Het doel hiervan is om de zinkafgifte te 
reduceren en de levensduur van het draadframe 
te verlengen. Volgens leverancier Udenhout is de 
groene haag duurzaam gekweekt en kan hij het 
hele jaar geplant worden, met uitzondering van 
vorstperiodes. Ook behoeft hij volgens boomkwe-
kerij Udenhout weinig onderhoud.
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®
GARDLINER

www.gardliner.nl
Bestel vrachtvrij binnen Nederland

Zet creatieve ontwerpen 
snel & makkelijk om 
naar de praktijk De groenste parkeer-

plaats van Nederland
De Belgische producent van grastegelsubstraten 
Acterra en het Nederlandse bedrijf Van Berkel 
Biomassa & Bodemproducten gaan samenwerken. 
Met zijn Terra Viva-producten is Acterra in België 
een sterke speler op het gebied van ‘berijdbaar 
groen’, bijvoorbeeld voor parkeerplaatsen en festi-
vals. Van Berkel gaat die in Nederland produceren 
en distribueren.
Op 1 januari 2018 gaat de samenwerking officieel 
van start. Als een partij in Nederland een product 
van Terra Viva wil hebben, wordt dit via Van Berkel 
geregeld. In het begin ligt de focus hierbij op 
de producten Reviva-grindgazon en Terra Viva-
grastegels. Bart Geerts van Acterra: ‘We willen ons 
met onze kennis over berijdbaar gazon profileren 
in Nederland, omdat het product een meerwaarde 
kan hebben voor de professionele hovenier en 
wegenbouwer.’

Nieuwe SF 200 
frontmaaier van Iseki
Begin 2018 zal Iseki-importeur Van der Haeghe 
BV de nieuwe SF 200 presenteren. Deze bestaat 
uit twee types: de SF 224 met een driecilinder-24 
pk-Iseki-dieselmotor en een werkbreedte van 
137 cm en de SF 235 met 35 pk-motor en 150 cm 
werkbreedte. Beide machines hebben een hoog 

kippende vangbak met een inhoud van 950 liter. 
De hoogkipfunctie is vooral goed bruikbaar wan-
neer het maaisel in een aanhanger gedumpt moet 
worden. Michaël van der Lienden: ‘Standaard zijn 
ze voorzien van een complete wegverlichting, 
een goed geveerde stoel en instelbaar stuur, 
zodat de gebruiker een optimale werkomgeving 
heeft. Vierwielaandrijving zorgt voor maximale 
grip onder alle omstandigheden. Met de komst 
van deze nieuwe SF 200-serie biedt Iseki nu een 
complete lijn maaimachines met opvang van 16 
tot 50 pk.’

Neptunus-systeem 
voorkomt 
droogtestress
Greenmax komt met een capillair irrigatie- en 
waterbuffersysteem onder de naam Neptunus. 
Werner Hendriks van Greenmax: ‘Droogtestress 
bij stadsbomen kan voorkomen worden met het 
Neptunus-systeem. Het systeem bestaat uit kop-
pelbare modules, waarmee de klant zelf bepaalt 
hoeveel water er wordt opgeslagen. Door een 
geïntegreerd vlottersysteem kan de klant vervol-
gens makkelijk zien hoeveel water beschikbaar 
is. Het systeem kan zowel gebruikt worden onder 
in bakken als in een vollegronds situatie. Door 
gebruik te maken van de natuurlijke capillaire 
werking kan het Neptunus-systeem jaren blijven 
functioneren.’

Het gras van de buren 
is niet groener
Volgens Compo-expert Harry van het Hof bewijzen 
Floranid Twin-meststoffen dat het gras niet langer 
meer groener is bij de buren. Van het Hof van 
Compo Expert: ‘Dankzij de traag afbrekende stik-
stofcomponenten in de Floranid Twin-meststoffen 
ontvangt het gras gedurende drie tot vier maan-
den progressief stikstof. Floranid Twin-meststoffen 
bevatten de juiste hoeveelheid snelwerkende 
stikstof. Hierdoor staat een gazon er al na enkele 
dagen na de toepassing mooi groen bij en groeit 
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Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl

Wij leveren alle materialen voor een

gezonde groei van uw bomen, planten én gras!

Gras- en bloemzaden
Meststo�en, bodemverbeteraars 
en plantversterkers
Organische producten
Substraten
Vijver- en watertechniek
(Biologische) gewasbescher-
mingsmiddelen
Hand-, elektrische en 
gemotoriseerde gereedschappen 
en machines
Husqvarna en Bigmow robot-
maaiers
Bedrijfskleding en PBM
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Al bijna 75 jaar uw betrouwbare 
(kennis)partner
Uitgebreide webshop
Grootste assortiment A-merken
Snelle levering uit 5.000 m2 eigen 
voorraad

de mat snel dicht, zodat onkruid nauwelijks kans 
krijgt om zich te vestigen.’ Grassen hebben echter 
in de loop van de seizoenen een wisselende voe-
dingsbehoefte. In het voorjaar is de stikstofbehoef-
te hoog, in de winter laag en in de zomer daartus-
senin. ‘De drie Floranid Twin-meststoffen spelen 

hierop in’, aldus Van het Hof.  Van het Hof adviseert 
om in het voorjaar 3 kilo Floranid Twin Gazon per 
are te strooien, in de zomer 3 kilo Floranid Twin 
Permanent per are en in de herfst 3 kilo Floranid 
Twin Club per are. 

Aco komt met lijngoot 
van 6 cm
In 2017 introduceerde Aco een smalle lijngoot. 
Aco Slimline bestaat uit een aluminium rooster en 
een lichte kunststof onderbak. Het rooster is ook 
verkrijgbaar in zwart. Een standaardbak is 13 cm 
breed, maar deze slechts 6 cm. Dit jaar komt Aco 
met twee aanvullingen: een kort hoekstuk dat als 
binnen- én als buitenhoek toegepast kan worden. 
Met de huidige onderuitloop kan de verwerker de 
uitloop op iedere plaats situeren. In 2018 wordt de 
uitloop ook in een excentrische variant gemaakt en 
kan dan direct naast de band geplaatst worden.

Snel en makkelijk 
werken met onkruid-
arme teelaarde
Heicom is producent van bodemverbeteraars. 
Behalve door deze producten is Heicom bij 
hoveniers vooral bekend vanwege Heicom B+. 
Deze onkruidarme teelaarde is een kant-en-klaar 
eindproduct. Het hoeft niet gemengd te worden 
met de bestaande grond en er kan dus direct in 
geplant worden. Heicom B+ heeft een hoog orga-
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Nieuw in Nederland: 
Luca Lifestyle-plantenbakken
Luca Lifestyle levert vazen, potten en plantenbakken voor in tuinen, op tuintafels of als fontein. 
De producten kunnen op maat worden geleverd. De collectie is ingedeeld in vier verschillende series 
op basis van het design van de potten. Dankzij het gebruik van materiaal zoals houtvezels, fiberglas en 
polyester zijn de potten licht, maar sterk. Volgens Luca Lifestyle zijn alle producten hoogwaardig 
afgewerkt, waardoor ze lang meegaan en bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. 
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nischestofgehalte en is vrij van verontreiniging. De 
duizendknoop, een hardnekkige plant, is de laatste 
jaren in Nederland flink in opmars. De plant is 
moeilijk te verdelgen en juist daarom is het belang-
rijk om groei van deze plant te voorkomen. Omdat 
dit product onder het Rag-keurmerk geleverd 
wordt, heeft de klant zekerheid dat Heicom B+ 
honderd procent vrij is van exotische onkruiden, 
zoals de Japanse duizendknoop. 

De makkelijkste hor-
tensia van Nederland
Consumenten hebben vaak weinig kennis op het 
gebied van verzorging van onderhoud van planten 
voor de tuin. Daar speelt Forever & Ever op in met 
een makkelijk te onderhouden plantencollectie, 
van boerenhortensia tot Calla. Alle Forever & Ever-
hortensia’s zijn makkelijk plaatsbaar op het terras, 
maar ook in de tuin. Forever & Ever is heel geschikt 
voor in pot en vraagt alleen voldoende water. Hij 
hoeft niet te worden uitgedund, maar kan worden 
kortgeknipt tot ongeveer halverwege februari. 

De meeste planten geven datzelfde jaar dan weer 
bloem.  Forever & Ever is winterhard en kan tegen 
temperaturen van min 25 graden. 
Volgens Forever & Ever wordt zijn hortensia in alle 
rust opgekweekt, waardoor deze geen ‘jachtig’ 
groeigedrag vertoont of vatbaar is voor ziektes. 

Stierman de Leeuw 
geeft les
Eliet is een gerenommeerd en onder hoveniers 
bekend merk. André Kors van Stierman de Leeuw: 
‘Eliet is op het gebied van snipperaars bekend van-
wege het hakbijlprincipe, waarmee het hout wordt 
gekloofd in de richting van de vezel. Hierdoor is er 
minder motorvermogen vereist dan bij traditionele 
versnipperaars. In tegenstelling tot andere merken 
werkt Eliet met een horizontale as met bijlen. Het 
eindproduct is hierdoor weliswaar niet homogeen 
– de snippers zijn niet allemaal gelijk –, maar je 
hoeft niet nauw te kijken op wat je erin gooit. De 
versnipperaar kan best steentjes of allerhande 
organische materialen aan. Het is voor een hove-
nier fijn om te weten: ik kan altijd door.’
De Neo is een snipperaar die een takdiameter tot 
30 mm kan verwerken. Een machine met de optie 
om tot 160 mm takdiameter te versnipperen is de 
Mega Prof. Een ander merk van Stierman de Leeuw 
is PickPine. Kors: ‘Dit merk kloofmachines is veel 
minder bekend. Wanneer je veel klooft, kun je kie-
zen uit staande, verticale en staande draaibare klo-
vers. Hoveniers zullen, denk ik, veelal kiezen voor 
een semiprofessionele machine. De keuze voor een 
verticale of horizontale klover is echt een kwestie 
van persoonlijke voorkeur. De STS T10 klover heeft 
een verplaatsbaar kruismes, dat vanaf een bedie-
ningspaneel te bedienen is. Dit model is standaard 
voorzien van een in- en uitklapbare klooftafel. De 
klooflengte is instelbaar met een veilige bediening 
en gaat tot 60 cm. De maximale doorsnee is 45 cm.’ 

PARTNERNIEUWS

Succesvolle Mechan 
Groep-wintershow
Op 28 december en vrijdag 29 december hield 
Mechan Groep in Achterveld een wintershow 
op het bedrijventerrein. De wintershow, opge-
sierd met vuurkorven, kerstbomen en eet- en 
drinkgelegenheid, toonde verder het uitge-
breide machinepark, waaronder een groot aan-
tal machines van het Full Line-programma van 
Fendt en Massey Ferguson, de winnaar van de 
Agritechnica, de Valtra T254, de nieuwe A-serie 
en de revolutionaire SmartTouch-armsteun.


