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08 Nationale Demodag 
Hoveniers dit jaar  
gevarieerder dan ooit

Het is 13 juli. De buitentemperatuur is zo’n 30 graden Celsius. De organiserende 

partijen van de Nationale Demodag Hoveniers zitten in de warme kantine van 

Kuypers graszoden in Biezenmortel. De stand van zaken wordt besproken.  

Hoe ziet het programma eruit op 19 september? Hoe ligt het demoveld erbij?  

en vooral: wat is er geleerd van voorgaande jaren, waardoor de dag nóg  

interessanter wordt voor de bezoeker?
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Nationale Demodag  
Hoveniers is er dit jaar voor 
alle groenprofessionals
‘Naast aandacht voor het gazon is er meer ruimte voor beplanting’

Steeds meer mensen roepen om meer biodiversi-
teit in de groene ruimte. Tuinen, bermen, groen-
stroken, plantsoenen en parken worden daarom 
steeds vaker ingezaaid met speciale gras-kruiden-
vegetatie. De Nationale Demodag Hoveniers met 
als thema ‘De levende tuin’ is de perfecte gelegen-
heid om hiervoor inspiratie en kennis op te doen.

Prachtgelegenheid
Kuypers Graszoden in Biezenmortel mag dit jaar 
wederom als gastheer optreden van de Nationale 
Demodag Hoveniers. Daar is eigenaar Jorg Kuypers 
maar wat blij mee. ‘Met begroeningsspecialist Jan 
Krijnen van Advanta en bodemkundig adviseur 
Jeffrey Jansen van DCM zijn we volop bezig met 
het prepareren van het grote demoterrein, zodat 

alles er straks in september pico bello bij ligt.’ Ook 
Jansen vindt het ontzettend leuk om aan de orga-
nisatie van zo’n mooi vak-evenement mee te doen: 
‘Ik heb zelf jaren als hovenier gewerkt en weet als 
geen ander wat mensen willen zien op zo’n dag. 
Het verrijkt je vakbekwaamheid en is ook een 
prachtgelegenheid om bij te praten en ervaringen 
uit te wisselen. Komen dus!’

voor alle groenprofessionals
Bezoekers krijgen tijdens de Demodag tal van 
oplossingen aangedragen die veelal direct toe-
pasbaar zijn in de werksituatie. Het thema is dit 
jaar ‘De levende tuin’. Door de keuze voor dit 
brede thema valt er meer te leren over diverse 
onderwerpen dan voorgaande jaren. Vandaar ook 

‘Bemesten, maaien, 

verticuteren, afzuigen, 

doorzaaien, werkelijk alles 

komt aan de orde’

De derde woensdag van september is het weer de Nationale Demodag Hoveniers. Zowel de naam van de voormalige gazon Demodag als het 

programma gaat dit jaar op de schop. tijdens alweer de negentiende editie is de opzet nog breder, met een groter aanbod aan machines, live 

demonstraties en tips en adviezen voor een duurzaam en effectief groenbeheer.
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Kuypers Graszoden

de keuze voor een meer veelzijdige onderwer-
penmarkt. Bij die vernieuwde en brede aanpak 
past de nieuwe naam van het evenement precies, 
zegt René de Munnik, manager communicatie van 
organiserende partij Advanta. ‘We willen met deze 
praktijkdag de focus verbreden tot de levende tuin. 
Dat betekent naast aandacht voor het gazon meer 
ruimte voor beplanting. En dat zie je terug op de 
sterk uitgebreide onderwerpenmarkt met bomen 
en plantgoed, biologische plaagbeheersing en 
tuinbenodigdheden. Vandaar de aanpassing van 
de naam. “Nationaal” en “Demodag” zijn uiteraard 

gebleven. We richten ons met deze landelijke vak-
dag op alle groenprofessionals in Nederland.’ 
Gerrit Klop van DCM, het andere organiserende 
bedrijf, legt uit wat u precies kunt verwachten van 
de onderwerpenmarkt: ‘’s Ochtends laten we staps-
gewijs de verschillende facetten rond de aanleg 
van een nieuw gazon zien, van bodemanalyse en 
-bewerking tot graszoden leggen.’

geen statische opstellingen
Nieuw tijdens deze negende editie zijn ook de cen-
trale themademonstraties. De Munnik: ‘Het demo-

aspect is wat onze dag onderscheidt van andere 
bijeenkomsten en events. Onderhoudsmachines 
zie je tijdens de Demodag daadwerkelijk in actie 
en je staat met twee benen in de praktijk. We wil-
len pertinent geen beurs zijn met statische opstel-
lingen!’
Klop: ‘’s Middags staan onderhoud en herstel op 
het programma met de jaarlijkse opknapbeurt 
als insteek. Bemesten, maaien, verticuteren, 
afzuigen, doorzaaien, werkelijk alles komt aan de 
orde. Dit wordt echt uniek en enorm interessant 
voor hoveniers. Het 10.000 vierkante meter grote 

 Demonstratie Eliet

De Nationale Demodag Hoveniers 
is een initiatief van graszaadbedrijf 
Limagrain Advanta en meststoffen-
leverancier DCM en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Stierman 
De Leeuw, Etesia, Vredo, Lankhaar 
Techniek, Stihl, Eliet, Herco 
Machinery, Wolterinck, Josta tuin-
machines, Rajo, Kuypers Graszoden, 
Van den Borne, Fertilab, Biocontrole, 
Donar Groen, Simpul en Groenbeurs 
Haaren.
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demoterrein biedt uiteraard ook weer de nodige 
ruimte voor allerlei proef- en testvakken. Zo laten 
wij het effect van verschillende bodemverbeteraars 
en meststoffen zien, allemaal om te tonen wat 
werkt en wat niet. En verder is er aandacht voor de 
aanpak van storende lagen in de bodem.’ Advanta 
heeft verschillende voorbeeldgazons aangelegd 
én een biodiversiteitsetalage met fraaie veldbloe-
menobjecten die passen binnen duurzaam groen-
beheer.

gratis aanmelden
De Nationale Demodag Hoveniers wordt op 
woensdag 19 september aanstaande gehouden in 
Biezenmortel. De toegang is gratis na voorinschrij-
ving op www.demodaghoveniers.nl. Er is een door-
lopend programma van 09.00 tot 17.00 uur.

 Demonstratie gras

 Demonstratie Eliet

NDH 2018

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/26839/nationale-
demodag-hoveniers-is-er-dit-jaar-voor-alle- 
groenprofessionals
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Nationale Demodag Hoveniers 
dit jaar gevarieerder dan ooit
Alle belangrijke thema’s voor de hovenier van nu komen aan bod

Het is 13 juli. De buitentemperatuur is zo’n 30 graden Celsius. De organiserende partijen van de Nationale Demodag Hoveniers zitten in de warme 

kantine van Kuypers graszoden in Biezenmortel. De stand van zaken wordt besproken. Hoe ziet het programma eruit op 19 september? Hoe ligt het 

demoveld erbij? en vooral: wat is er geleerd van voorgaande jaren, waardoor de dag nóg interessanter wordt voor de bezoeker?

De Demodag Hoveniers vindt dit jaar voor de 
negende keer plaats, voor het eerst onder de 
nieuwe naam. Voor de organiserende partijen 
Limagrain Advanta, DCM en Kuypers Graszoden 
aanleiding om de Demodag eens op de schop te 
gooien. ‘We kregen van bezoekers van vorig jaar 

te horen dat ze een breder programma wilden. 
De Demodag was voorheen puur gericht op de 
aanleg en het onderhoud van gazons. Dit jaar is 
er een uitgebreider programma met als thema De 
Levende Tuin. Alles wat er aan planten in de tuin te 
vinden is, wordt dit jaar meegenomen’, vertelt René 

de Munnik, marketing- en communicatiemanager 
bij Advanta. ‘Ook vinden bezoekers de demo’s die 
gegeven worden belangrijk, een onderdeel dat 
zeker moet blijven. De demo’s maken dit concept 
uniek. Daarom worden er dit jaar meer demo’s 
gegeven door verschillende bedrijven. Daarnaast 
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zijn er ‘s ochtends en ‘s middags centrale demo’s te 
bezoeken.’

Passie overbrengen
De organisatie is dit jaar tevreden als er weer veel 
kennis wordt gedeeld. Bezoekers kunnen live vra-
gen stellen en deelnemende bedrijven kunnen ter 
plekke demonstreren hoe hun machines werken. 
De gegeven informatie wordt goed overgebracht 
doordat het ook daadwerkelijk gevisualiseerd 
wordt. Er worden door diverse bedrijven nieuwe 
technieken gepresenteerd. Deze kunnen hoveniers 
inspireren. 

Volgens Jeffrey Jansen, bodemkundig adviseur bij 
DCM, is het met het huidige tekort aan hoveniers 
belangrijk om de mooie aspecten van het vak te 
laten zien. ‘Ik ben zelf jaren hovenier geweest. 
Het is een heel mooi vak met veel verschillende 
werkzaamheden. Dat maakt het werk bijzonder 
en uitdagend. De variatie in het werk is een echt 
pluspunt; geen dag is hetzelfde en daarnaast ben 
je lekker aan het werk in de buitenlucht of in de 

natuur. Overal waar je komt als hovenier is het 
mooier als je weggaat, dus je hebt echt eer van 
je werk. En het vak wordt steeds uitgebreider. 
Hoveniers zijn tegenwoordig managers. Als klanten 
langdurig op vakantie gaan, krijgt de hovenier 
vaak opdracht om alles rondom de tuin te onder-
houden. Helaas is er steeds minder animo voor het 
leren van een echt vak. Vaak wordt vergeten hoe 
mooi dit vak is, en dat is jammer. Daarom is het van 
belang om de passie voor het hoveniersvak over 
te brengen op een nieuwe generatie. Tijdens de 
Demodag Hoveniers willen we de positieve aspec-
ten van het werk laten zien.’

jaarrond voorbereiden
Omdat het thema van de dag breder is geworden, 
is de Demodag niet meer alleen voor hoveniers 
interessant. Ook voor openbaargroenbeheerders, 
uitvoerders, toeleveranciers, adviseurs en leerlin-
gen van hoveniersopleidingen is het evenement 
boeiend. Bij de afgelopen acht edities vormden 
hoveniers gemiddeld de grootste bezoekersgroep 
(60 procent), leerlingen zorgden voor 20 procent 

‘We kregen van bezoekers 

van vorig jaar te horen dat ze 

een breder programma  

willen. Daarom is het  

programma dit jaar  

uitgebreid’  

Kuypers Graszoden

NDH 2018
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en andere beroepsgroepen zorgden in totaal ook 
voor 20 procent van het bezoekersaantal. 
Voor de vierde keer vindt de Demodag plaats bij 
Kuypers Graszoden in Biezenmortel. De organisatie 
probeert het evenement zoveel mogelijk afwis-
selend boven en beneden de rivieren te houden. 
‘Op dit moment switchen we om de twee jaar, 
maar we overwegen om het jaarlijks af te wisselen. 
Zo bedienen we mensen uit het hele land. Er zijn 
veel uitnodigingen naar groene scholen gestuurd 
om ook scholieren enthousiast te maken voor 
het vak. Opleidingsinstituten zoals Helicon en het 
Wellant College tonen jaarlijks interesse voor dit 
praktijkevenement’, legt De Munnik uit. De voor-
bereidingen voor een nieuwe Demodag beginnen 
eigenlijk al als de voorgaande editie net voorbij is. 
De Munnik: ‘We zijn jaarrond met de voorbereidin-
gen bezig. Op 19 april hebben we het demoveld 
gezaaid. We maken elk jaar een planning, waarbij 
rekening wordt gehouden met het weer. En met de 
planning van Kuypers Graszoden natuurlijk, want 
het vergt allemaal veel onderhoud. In september 
moeten zowel de gazons als de bloemenetalages 
er op hun best bij liggen.’

Demoveld en onderwerpenmarkt
Het programma op 19 september bestaat uit 
twee delen: de onderwerpenmarkt binnen en het 
demoveld buiten. Het demoterrein bestaat uit 
10.000 vierkante meter, waarop veertien bedrijven 
van alles presenteren. De bedrijven staan op ver-
schillende ‘haltes’ met elk een eigen onderwerp. 
Bezoekers kunnen een ronde maken langs de hal-

tes. De Munnik: ‘De afgelopen jaren waren er zo’n 
500 bezoekers, maar de ambitie is natuurlijk om dit 
jaar meer bezoekers te trekken. Het aantal haltes 
is dit jaar verdubbeld.’ De technieken die worden 
getoond, lopen sterk uiteen. Zo gaat Fertilab het 
maken van een profielkuil behandelen, Advanta 
demonstreert een breed scala aan grassen en veld-
bloemen en DCM laat de toegevoegde waarde van 
bodemverbetering en organische bemesting zien. 
‘In een half uurtje wordt centraal gedemonstreerd 
hoe een gazon aangelegd wordt’, vertelt Jansen. 
‘We doen een korte bodemanalyse, bewerken 
de grond door deze los te spitten, voegen voor-

raadbemesting toe en leggen graszoden. Dat 
gaat allemaal snel en effectief, omdat alles goed is 
voorbereid.’ Vredo behandelt het doorzaaien van 
het gras, Stierman de Leeuw en Lankhaar gaan 
verticuteren. Wolterinck laat het beluchten van de 
bodem zien door middel van ploffen. Andere veld-
exposanten zijn Etesia, Stihl, Herco, Josta, Rajo en 
Van den Borne.

Binnen vindt de onderwerpenmarkt plaats met 
presentaties van Donar Groen, Simpul, Hedge to 
Go, Biocontrole, Auga, Makita, Groenbeurs Haaren, 
Stichting TRI Zuid Nederland en Waterkracht. Hier 
vindt men alle innovaties in tuinaanleg en -onder-
houd. Alle elementaire processen rondom de 
tuin staan centraal. Het motto is: hoe meer groen, 
hoe beter. Daarom is er dit jaar meer plantgoed 
dankzij het thema De Levende Tuin, aangevuld 
met tuingereedschappen, vijverbenodigdheden, 
fonteinen, software, opleidingen PBM/beroepskle-
ding, thermische onkruidbestrijding en biologische 
plaagbeheersing. 

onkruid bedwingen
De organisatie probeert elk jaar het programma 
zo actueel mogelijk te maken. Aan welke trends 
en nieuwe ontwikkelingen moet tijdens de 
Demodag Hoveniers aandacht worden besteed? 
Volgens Hans Vervaart, begroeningsdeskundige bij 
Advanta, is het natuurlijk bestrijden van onkruid 
in de grasmat een belangrijk onderwerp voor 
hoveniers. ‘De hovenier mag geen chemie meer 
gebruiken, dus moet hij of zij zorgen voor een 

Het demoterrein bestaat 

uit 10.000 vierkante meter, 

waarop veertien bedrijven 

van alles presenteren

NDH 2018

Het demoveld
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goed gesloten grasmat met daarin de gewenste 
cultuurgrassen, om straatgras en andere onge-
wenste pioniersplanten geen kans te geven zich te 
vestigen. Ziekteresistentie wordt vanuit hetzelfde 
oogpunt steeds belangrijker. Om een grasmat 
gezond te krijgen en te houden, zijn factoren als 
bodemgesteldheid, de juiste graszaadmengsels, 
bemesting, vocht en het juiste onderhoud door 
het jaar heen van wezenlijk belang. De nadruk in 
de veredeling komt steeds meer te liggen op de 
ontwikkeling van weerbare grassen.’
sterke opkomst biodiversiteit
Ook de sterke opkomst van biodiversiteit in de 
tuin geniet enorme belangstelling bij hoveniers. 
Advanta toont negen bloemenmengsels die voor-
zien in de almaar toenemende vraag naar groen-
blijvende vegetatie en bijvriendelijke bloemenzee-
en. Een ander belangrijk onderwerp is klimaatver-
andering. Hoveniers krijgen momenteel veel vra-
gen met betrekking tot droogte. Het is een feit dat 
we de laatste jaren steeds meer te maken hebben 
met extremen in het weerbeeld: langere perioden 
van droogte, gevolgd door veel regenval in korte 
perioden. Op deze klimatologische veranderingen 
moet ingespeeld worden. Architecten en hoveniers 
werken steeds meer samen bij het adviseren van 
de klant om rekening te houden met klimaatadap-
tatie bij de aanleg van de tuin. Dat betekent: min-
der stenen en tegels in de tuin. Daar komt bij dat 
in een grasmat zowel onder- als bovengronds een 
rijkdom aan leven schuilgaat. Ook gras versterkt de 
biodiversiteit in alle opzichten.

Het belang van vragen stellen
Hoveniersklanten zijn anno 2018 steeds veeleisen-

der. Jansen zegt daarover: ‘Het kwaliteitsniveau 
van het werk hangt af van het kennisniveau van 
de hovenier. De hovenier van nu moet van aller-
hande werkzaamheden veel kennis hebben om 
de klanten te kunnen bedienen en tevreden te 
houden. Dit is een enorme uitdaging. Daarom is 
deze Demodag ook zo waardevol voor hoveniers. 
Alle onderwerpen die voor hen van belang zijn, 
komen voorbij.’ Wanneer is de Nationale Demodag 
Hoveniers voor de organisatie een succes? Volgens 
Job Steunenberg, commercieel manager bij 
Advanta, is dat het geval als alle bezoekers met 
nieuwe inzichten naar huis gaan. ‘We willen dat de 
bezoekers volgend jaar terugkomen. We hopen op 
een interactieve dag. Als mensen vragen stellen, 
betekent dat dat de informatie langer blijft han-
gen. Dat is een meerwaarde voor de hovenier en 
zijn klanten.’

gratis aanmelden
De Nationale Demodag Hoveniers wordt op 
woensdag 19 september aanstaande gehouden  
in Biezenmortel. De toegang is gratis na voor-
inschrijving op www.demodaghoveniers.nl.  
Er is een doorlopend programma van 09.00 uur tot 
17.00 uur.

NDH 2018

‘Overal waar je als hovenier 

komt, is het mooier als je 

weggaat dan toen je kwam’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/26812/nationale-
demodag-hoveniers-dit-jaar-gevarieerder-dan-ooit
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Advanta zoomt in op  
actualiteit rond grassen en 
veldbloemen 
Zaaizaadbedrijf limagrain Advanta trakteert bezoekers van de demodag op prachtige voorbeeldgazons en kleurrijke veldbloemenobjecten.  

Begroeningsdeskundigen bespreken de actualiteit: aanleg in een steeds korter tijdbestek, beheersbaar en duurzaam onderhoud, herstelwerkzaam

heden na een extreem seizoen als 2018 en het grote belang van meer biodiversiteit in tuin en openbaar groen.  

Engels raaigras, roodzwenkgras en veldbeemdgras 
zijn de meest toegepaste grassoorten in gazons. 
Afhankelijk van gebruiksdoel en beheersregime 
zijn er grasmengsels die zich snel vestigen, veel 
betreding verdragen of juist een heel fijne zode 
vormen, toekunnen met minder onderhoud en/
of beter zijn opgewassen tegen droogte, schaduw 
of vorst. Advanta toont hoveniers en openbaar-
groenbeheerders de verschillen tussen en kenmer-
ken van verschillende grassamenstellingen voor 
toepassing in de tuinaanleg en het gemeentelijk 
groen.  

Duurzaam natuurproduct
Er is geen product dat zo onlosmakelijk met het 
hoveniersbedrijf verbonden is als gras. Logisch, 
want gras levert met zijn unieke eigenschap-
pen een grote bijdrage aan de leefbaarheid van 
onze tuinen, steden en dorpen. Het heeft een 
magnifieke uitstraling, zorgt voor een natuurlijke 
waterafvoer, verkoeling in hete zomers en een 
uiterst comfortabele én veilige ondergrond voor 
eindeloos speelplezier en zorgeloos recreëren. Een 
natuurproduct als gras past ook uitermate goed 
in het streven naar meer duurzaamheid. Als geen 
ander zet Advanta in op de ontwikkeling van weer-
baar gras dat nóg beter bestand is tegen stressvol-

le groeiomstandigheden en geholpen door slimme 
zaadcoatings supergoed presteert. Anno 2018 is er 
veel bereikt in de grassenveredeling.   

Biodiversiteitsetalage 
De biodiversiteitsetalage van Advanta, met daarin 
een keur aan veldbloemenmengsels, is ook een 
aanrader tijdens uw bezoek aan de demodag. Uit 
een aanbod van meer dan 50 samenstellingen, het 
grootste assortiment van Nederland, liggen hier de 
populairste uitgestald. Nu het herstel van natuur- 
en landschapswaarden en biodiversiteit hoog op 
de agenda staat van overheden, groenbeheerders 
en het grote publiek, maken bloemenmengsels 
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snel opgang. Vaak worden ze bij de inrichting 
van de groene ruimte al voorgeschreven en ook 
in tuinen zijn ze gewild. Waar vaste beplanting in 
opeenvolgende bloei nogal eens gaten laat vallen, 
zorgen veldbloemenmengsels uit bijvoorbeeld de 
Colour Splash-serie een seizoen lang voor een aan-
eengesloten en rijk geschakeerde bloei met vele 
kleurcombinaties. De omgeving oogt daardoor 
telkens anders, en ook de vlinder- en bijenstand is 
met die kleurige en lekker ruikende bloemenlinten 
gediend. 

Veldbloemenmengsels zijn er voor elk type bodem, 
verschillende voedingsomstandigheden en in 
elke gewenste hoogte. Er is keuze uit eenjarige 
en meerjarige vegetaties. De experts van Advanta 
vertellen u er graag meer over. Wist u dat er zelfs 
samenstellingen zijn waarmee de eikenprocessie-
rups op een natuurlijke manier is te bestrijden? En 
dat allemaal met minimaal onderhoud!

DEELNEMERS

Proefvakken laten de verschillen tussen gazonmengsels en 

grassoorten goed zien.

maak kennis met Fast repair
Tijdens de langdurige zomerdroogte hebben 
veel niet-beregende gazons en grasvelden het 
behoorlijk voor de kiezen gekregen. Als het 
groeipunt intact is gebleven, zal het gras terug-
groeien zodra er vocht bij komt. Dood organisch 
materiaal moet echter zo snel mogelijk uitge-
kamd worden en doorzaai is de enige remedie 
om de gazons weer snel dicht en groen te 
krijgen. Standaard herstelwerk levert vaak niet 
het gewenste resultaat in de dikwijls korte tijd-
bestekken. Daarom demonstreert Advanta op de 
demodag de bewezen Fast Repair-aanpak: een 
uiterst effectieve herstelmethode aan de hand 
van een handig stappenplan rondom het super-
snel kiemende en zich vestigende grasmengsel 
Recover 2. Samen met Vredo zijn in dit kader 
speciale doorzaaiproeven uitgezet.

Toepassing van kleurige veldbloemen tussen vaste 

beplanting (bron: Tielens & Tielens, Hoeven)

 Uiteraard is er ook veel aandacht voor gazonherstel na de 

extreme zomerdroogte van 2018.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/26814/ 
advanta-zoomt-in-op-actualiteit-rond
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vakmensen voor de toekomst 

tri groei in groen levert graag een bijdrage aan de Demodag Hoveniers, door 
zichtbaar te zijn als verbindende spil tussen leerlingen, onderwijs en bedrijfs
leven. Het doel van tri is om gezamenlijk meer vakmensen klaar te stomen voor 
de groene sector. Dit doen wij onder andere door op een actieve manier bbl
trajecten te begeleiden. 

Op de Nationale Demodag Hoveniers in Biezenmortel laten we producten 
zien die toegepast worden bij de bouw van vijvers, zoals onze energiezuinige 
regelbare vijverpompen, compacte vijverfilters met elektrisch gestuurde 
filter spoeling en een compleet samengebouwde techniekput. Auga ontzorgt 
hiermee de hovenier. In een techniekput zijn alle gewenste apparaten samen-
gebouwd. Dit varieert van een eenvoudige put met alleen een pomp, tot 
systemen met volautomatisch werkende trommelfilters. In feite beperken de 
werkzaamheden van de hovenier zich tot de bouwkundige voorbereidingen 
voor het ingraven van de put en het aansluiten van de leidingen en hoofdvoe-
ding. De techniekput is bij Auga al compleet op functie getest.
  

Begeleiding en service
Als het om zwemvijvers gaat, wordt het systeem aangepast om aan de hier-
voor geldende voorschriften te voldoen. Het grootste pluspunt voor de hove-
nier is niet het gemak van de complete put, maar onze begeleiding en service. 
Goed overleg is van cruciaal belang om een waterproject met succes uit te 
kunnen voeren, en dat met één aanspreekpartner. Daarbij verschuilen we ons 
niet achter een woud van voorwaarden; als er iets fout is, lossen we dat op. 
De Demodag in Biezenmortel is dus niet alleen bedoeld voor het tonen van 
producten, maar vooral om de hovenier duidelijk te maken dat de begeleiding 
van een waterproject – klein of groot – van enorm belang is om het gezamen-
lijk tot een succes te maken.

Via ons netwerk hebben wij diverse scholen, docenten, leerlingen en aangesloten hoveniersbedrijven uitge-
nodigd. Naast zichtbaar zijn via onze stichting, willen we een informerende rol spelen met betrekking tot de 
voordelen van opleiden via TRI, voor zowel leerling als (leer)bedrijf. Samen zorgen we voor de vakmensen van 
de toekomst!

Voor meer informatie over onze visie en aanpak nodigen wij je graag uit in onze stand op de Demodag.

Auga zorgt voor optimale  
begeleiding bij ‘n water
project 

De aanleg van vijvers en zwemvijvers 
vraagt veel aandacht en voorbereiding. 
De aanleg ervan is een bouwkundig 
project, waarbij vele disciplines aan bod 
komen: water, elektriciteit, grondwerk, 
folieverwerking, metselen, filter en 
pompentechniek en leidingwerk. Auga 
is meer dan alleen een leverancier van 
producten. Wij zijn techniekpartner en 
ondersteunen onze klanten met advies 
en begeleiding voor elk type water
project, met producten die we zelf  
ontwikkelen en bouwen. 

Een mooi eindresultaat bereik 
je door samenwerking
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Verticuteren  
met Etesia

De komende jaren zal het verticuteren van de 

grasmat steeds belangrijker worden. Doordat 

er minder gespoten mag worden tegen onkruid 

op gazons, zal dat steeds meer door verticuteer

machines gereduceerd moeten worden. etesia 

heeft hiervoor de juiste oplossingen. De etesia 

msC45 en de etesia msC124 zijn respectievelijk 

een 45 cm handbediende machine en een 125 

cm hydraulische machine om voor op de Hydro 

124 Diesel van etesia te hangen.

De verticuteermachinelijn van Etesia kende je mis-
schien nog niet. Logisch, want de fabrikant
produceert voornamelijk maaimachines, maar 
sinds enkele jaren ook verticuteermachines. De 
MSC45 valt in eerste instantie op door zijn witte 
kleur. Hij beschikt over twee handgrepen. Hierdoor 
ligt deze Etesia-machine fijner in de hand en stuurt 
hij eenvoudiger. Tijdens transport kan de stuur-
boom over de machine geklapt worden. Aan de 
achterkant van de machine zit een uitwerpklep, die 
voorkomt dat stenen en losliggende materialen 

omhoog vliegen. De wielen hebben stalen velgen 
en zijn kogelgelagerd. 

twee soorten assen
Om aankoekend gras aan de wielen te voorko-
men, zitten er ijzeren schrapers bij de wielen. 
Deze reinigen het profiel, waardoor de werkdiepte 
gelijk blijft. De machine beschikt over een Honda 
GX160-motor. Dit blok heeft een vermogen van 4,1 
kW (5,6 pk). Het toerental wordt bepaald met de 
gashendel rechts op de stuurboom. Op de linker-
handgreep zit een dodemanshendel. Onder de kap 
kunnen twee soorten assen gemonteerd worden: 
een as met tandveren voor het ontmossen van fijn 
gras en een as met messen voor het ruigere werk. 
Bij de as met vaste messen kunnen de messen 
weggeklapt worden. Dit voorkomt schade aan de 
messen als er een steen geraakt wordt. De assen 
kunnen met een snelwisselsysteem gewisseld wor-
den. Daarvoor moet eerst de beschermkap van de 
aandrijfriem gedemonteerd worden. 

onafhankelijke verticuteerunits
Ook de MSC125 valt op door zijn bijzondere 
groene Etesia-kleur. Deze dubbele frontverticuteer-
der met 125 cm werkbreedte wordt hydraulisch 
aangedreven door twee hydromotoren. De verti-
cuteerunits zijn onafhankelijk van elkaar, zodat ze 
de glooiing van de grasmat goed kunnen volgen. 
Ook kunnen ze zijdelings weggeklapt worden, 

indien men iets zou raken. De diepte-instelling 
gebeurt door een loopwals. Hierdoor blijft de ver-
ticuteerunit netjes recht en worden de gemaakte 
sleuven meteen weer dicht gewalst, zodat er geen 
vuil of andere kiemen in de grasmat komen. Ook 
zorgen de rollen voor een mooi eindresultaat. De 
machine is ook op te klappen voor transport of 
onderhoud. Hierdoor kan men makkelijk bij de 
mes-as en kan het geheel ook goed schoonge-
houden worden. Deze machine is uniek, zeker in 
combinatie met onze Hydro 124 Diesel. Als de unit 
ervoor gehangen wordt, kan men in één werkgang 
verticuteren en oprapen. Door de hooglosinrich-
ting op de Hydro 124 Diesel is het zelfs mogelijk 
om het af te voeren materiaal direct op een aan-
hanger of in een container te deponeren. 

DEELNEMERS

Verticuteermachine

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/26817/ 
verticuteren-met-etesia
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DoNAr groen: betrouwbare partner voor elke hovenier

DoNAr groen is specialist in professioneel handgereedschap voor de groene sector en dus onmis
baar tijdens de jaarlijkse praktijkdag voor hoveniers in Biezenmortel. Het familiebedrijf bestaat al 
sinds 1995. met een klein team bedient DoNAr groen een grote markt door te leveren aan diverse 
hoveniers, gemeentes, groenvoorzieningsbedrijven, dierentuinen en pretparken.

Ook heeft DONAR Groen een raamovereenkomst met de landelijke vereniging voor sociale werkge-
legenheid Cedris, het overkoepelend orgaan voor alle sociale werkplaatsen. En dat zijn er behoorlijk 
wat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel, wat van DONAR Groen een 
betrouwbare partner maakt. DONAR Groen maakt graag kennis met hoveniers die op zoek zijn naar het 
beste gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen, een duidelijk en overzichtelijk assortiment 
waar de mensen van DONAR Groen u graag over adviseren. Een heel belangrijke bijkomstigheid is dat 
DONAR Groen altijd voorraad heeft en dat de artikelen altijd binnen 24 uur worden geleverd in het hele 
land, want natuurlijk is een dag zonder het juiste gereedschap ondenkbaar. U bent tevens welkom om de 
materialen te komen ophalen. 

Nieuwe catalogus
Al deze artikelen staan overzichtelijk in de nieuwe catalogus. De 
catalogus biedt naast een overzicht van het gereedschap ook interes-
sante achtergrondinformatie over de merken die DONAR Groen voert, 
waaronder DeWit, Felco en Silky. De webshop www.donargroenshop.
nl biedt de mogelijkheid de producten op te zoeken en snel en gemak-
kelijk te bestellen. Ook particulieren kunnen bestellen via de webshop. 
Kom bij DONAR Groen langs om de catalogus mee te nemen en kennis 
te maken. Wij zien u graag op 19 september in Biezenmortel.

greenmakers: specialist in  
groene daken

greenmakers staat voor innovatie, ser
vicegerichtheid, flexibiliteit en kwaliteit. 
De brede kennis en ruime ervaring op het 
gebied van groendaken heeft ertoe geleid 
dat wij innovatieve groendaksystemen 
ontwikkelen. greenmakers staat tijdens de 
Nationale Demodag Hoveniers op de onder
werpenmarkt met drie producten: kanten
klaar groendak readyroof, vegetatiematten 

en zon en hitteresistente pluggen.

readyroof
Readyroof is een kant-en-klaar groendak met 
meer dan tien soorten Sedum-planten. Dit 
element is zeer compact (39 x 59 cm) en licht 
van gewicht, waardoor het gemakkelijk te 
plaatsen is op platte en hellende daken (tot 
25 graden). Ten opzichte van de traditionele 
opbouw levert dit systeem 50 procent tijdsbe-
sparing op.

vegetatiematten
Vegetatiematten van Greenmakers zijn 
eenvoudig aan te leggen op groene daken, 
trambanen, rotondes en in borders. De matten 
bestaan uit minimaal tien soorten Sedum, die 
95 procent volgroeid is. De mat wordt onkruid-
vrij geleverd.

Pluggen
Pluggen zijn compacte planten met een sterke 
wortelkluit; ze zijn resistent tegen zon, hitte en 
droogte. De plugplanten komen rechtstreeks 
van de kwekerij. De planten overwinteren 
buiten en zijn daardoor zeer afgehard. Door 
regelmatige snoei zijn de planten mooi bossig. 
Het assortiment bestaat uit Sedum, Delosperma 
en verschillende grassen en kruiden. 
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readymade green Fence van Hedge to go:  
een efficiënte totaaloplossing

Binnen no time privacy in de tuin, op het terras of op het balkon? Hedge 
to go is de kantenklare oplossing. Deze klimop van het type Hedera 
Hibernica is geschikt voor een snelle groene begroeiing van een schut
ting of wand. De Hedge to go groeit gelijkmatig en geeft direct een  
compleet groene (erf)afscheiding van 1,80 meter hoog.

Zowel in de stad als daarbuiten, met veel of weinig ruimte: iedereen wil een 
gezonde leefomgeving. Een haag van Hedge to Go biedt dit op een mini-
maal aantal vierkante meters. Een groene Hedge to Go-haag zuivert de lucht 
door fijnstof op te vangen en gassen te absorberen. Ook geluid en zomerse 
warmte worden geabsorbeerd. De haag draagt bovendien bij aan een goed 
ecosysteem in de tuin. Daarnaast is bewezen dat een groene omgeving stress 
vermindert en het gevoel van welbevinden stimuleert.

sterke wortels
Hedge to Go gebruikt een tweedelige substraatbak met metalen draad-
frame. Het draadframe wordt beschermd door een aluzink-laag, waardoor de 
zinkafgifte sterk gereduceerd wordt en de levensduur verhoogd. De hagen 
zijn het hele jaar te plaatsen, behalve tijdens vorstperiodes. De substraatbak 
laat zich verwijderen zonder wortelschade en met behoud van positionering. 
Daardoor krijgt de haag de kans direct te wortelen met een uitstekende groei 
tot gevolg. Ook wordt de kans dat de wortels uitdrogen geminimaliseerd – 
een gevaar dat bij andere oplossingen op de loer ligt. De substraatbak kan in 
de grond geplaatst worden; worteling vindt dan plaats via de sleufgaten. 

De combinatie van beluchten en bemesten 
is van essentieel belang

Zo kunnen hoveniers hun klanten het beste adviseren

josta tuinmachines verwelkomt u graag op de Nationale 
Demodag voor hoveniers. josta verkoopt in de Benelux de 
tuinmachines van sCH supplies. sCH is een engelse produ
cent van een breed scala aan werktuigen en machines voor 
de groene sector. Belangrijke kenmerken van deze werktui
gen zijn vooral de eenvoud en degelijkheid.  

DEELNEMERS

Vooral onze verschillende prikrollen en gazonbeluchters willen wij graag bij u 
onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld de populaire handprikrol, die veel 
door hoveniers wordt gebruikt om het gazon bij hun klanten te beluchten.  
We merken dat steeds meer hoveniers, maar ook hun klanten, inzien dat 
beluchten belangrijk is voor een sterke en mooie grasmat.  

tip voor de hovenier
Ook de combinatie van beluchten en daarna bemesten, waardoor de voe-
dingsstoffen sneller worden opgenomen, is belangrijk. Tip voor de hovenier: 
met dit argument is makkelijker aan de klant uit te leggen waarom hij zijn 

gazon zou moeten beluchten.
Voor de hovenier die grotere gazons moet onderhouden, zijn er twee series 
werktuigen die uitwisselbaar zijn met één basisframe. Dit is heel makkelijk 
bij het transport, maar ook bij het opbergen, waardoor er veel minder ruimte 
nodig is. Ook dit zijn degelijk uitgevoerde werktuigen met veel mogelijk-
heden. Neem gerust een kijkje op de site www.jstam.nl. Wij ontmoeten u 
graag op deze mooie demodag!
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Proeftuin van DCM  
demonstreert de noodzaak 
van de juiste producten

DCm organiseert samen met Advanta jaarlijks de Nationale gazon Demodag. Dit jaar willen we het onderwerp breder maken, vandaar de verandering 

van de naam in ‘Nationale Demodag Hoveniers’. De dag zal in het teken staan van de levende tuin. Hierbij valt te denken aan alle aspecten waarmee een 

hovenier te maken heeft: graszoden, zaden, bemesting en bodemverbetering, bodemanalyse, natuurlijke bestrijding, beplanting en allerhande machi

nes om de duurzame levende tuin te onderhouden. 

DCM vindt het belangrijk dat de klanten kennis 
kunnen opdoen, innovaties kunnen zien en vooral 
kunnen beleven wat nieuwe machines en produc-
ten voor hen kunnen betekenen. Veel beursdagen 
zijn gericht op productverkoop; er wordt niet of 
minder gekeken naar de behoefte van de klant. Dit 
evenement is gericht op problemen en vraagstuk-
ken uit de praktijk en sluit dus goed aan op de 
actualiteiten waar de klant dagelijks mee te maken 
heeft. Al met al wordt het een mooie informatieve 
dag, waarop de praktijk centraal staat. Door de 
grote opzet van het evenement is er voldoende tijd 
voor interactie tussen klant en leverancier.

De Demodag Hoveniers richt zich op een grote 
doelgroep en probeert door de nieuwe opzet ook 
een groot publiek te bereiken. Jeffrey Jansen over 
zijn verwachtingen voor dit jaar: ‘We hopen op een 
sfeervolle dag vol inspiratie voor de hovenier en 
groenvoorziener. Er is genoeg tijd voor sfeer door 
middel van een hapje en een drankje, voor infor-

matie bij de verschillende standhouders en voor 
demonstraties, die hopelijk voor veel hoveniers 
nieuwe inzichten bieden.’

De juiste aanpak is cruciaal 
Bij DCM zijn we voor hoveniers met vier adviseurs 
actief in Nederland. We ondersteunen de dealers 
van onze producten, maar ook de hoveniers. 
Hierdoor komen wij vaak op plaatsen waar een 
hovenier problemen heeft en niet meer weet hoe 
hij ze moet oplossen. Vaak blijkt dat de oorzaak van 
het probleem in een vroeg stadium ontstaat. Door 

de juiste aanpak bij de aanleg of renovatie van een 
tuin kunnen problemen voorkomen worden. 

‘Dit willen we ook aantonen op de Demodag. DCM 
heeft drie proeftuinen aangelegd. We willen de 
verschillen in aanpak laten zien met de bijbehoren-
de resultaten. Die verschillen zijn namelijk enorm 
groot’, aldus Jansen. ‘Ik heb het DCM-demoveld 
aangelegd met collega’s. In de drie tuinen staan 
exact dezelfde planten, die op dezelfde dag 
geplant zijn. De verschillen zitten in de bewerking 
van het voortraject en de producten die gebruikt 
zijn. Het is leuk om de resultaten te zien. Vanaf het 
begin zagen we al verschillen in het aanslaan van 
de planten en de uitval. En de verschillen worden 
steeds groter naarmate het seizoen vordert.’ De 
juiste aanpak loont voor een mooi resultaat en 
zorgt voor minder kosten in het natraject. 

voorkomen is beter dan genezen
De meeste hoveniers nemen projecten vaak in 

‘Door de juiste aanpak bij aanleg of renovatie van een tuin 

kunnen problemen voorkomen worden’

‘Het wordt een dag die niet 

snel vergeten zal worden’
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hun geheel aan. De klant heeft daarbij bepaalde 
verwachtingen en krijgt garantie. Op het moment 
van aanleggen wordt veelal alleen gekeken naar 
de kosten van de aanleg. Dit is in sommige geval-
len een prima uitgangspunt, maar het kan ook 
verkeerd uitpakken. Een goed voorbeeld is bodem-
bewerking en bodemverbetering. Jansen: ‘Wij 
horen vaak mensen zeggen: Dit is goede grond, die 
heeft geen voeding nodig. Natuurlijk is er verschil 
tussen rijke en arme gronden (vaak zandgronden), 
maar de bodem kan hoe dan ook uitgeput raken. 
Wij willen teruggaan naar de groeivoorwaarden 
van de plant: licht, temperatuur, zuurstof, vocht en 
daarnaast ook voeding. Dit zijn de cruciale zaken 
die een plant nodig heeft. Als in een vroeg stadium 
wordt bezuinigd op grondwerk of bodemverbe-
tering, zie je dat aan het eind meestal terug. Dit is 
in de loop der jaren alleen maar erger geworden, 
omdat tuinen vaak bewerkt worden met zware 
machines. Het resultaat is uitval van planten, plan-
ten die niet groeien of een matig tot slecht gazon. 

Dit leidt weer tot extra kosten, doordat het hersteld 
moet worden omdat de klant niet tevreden is. Dat 
is zonde van de tijd en de kosten die het met zich 
meebrengt.’

Aaltjes tegen engerlingen
Belangrijke ontwikkelingen voor hoveniers heb-
ben vooral te maken met wet- en regelgeving en 
klimaatverandering. Onder andere vanwege het 
verbod op chemische gewasbescherming zal de 
branche moeten nadenken over chemievrij beheer 
van tuinen en openbaar groen. Dit kan bijvoor-
beeld door curatief natuurlijke bestrijding toe te 
passen, zoals aaltjes tegen engerlingen. Preventief 
wordt er meer gekeken naar de oorzaak. Waarom 
worden planten ziek? En waarom hebben we 
überhaupt bestrijdingsmiddelen nodig? Hierbij valt 
te denken aan bodemstructuur, water- en lucht-
huishouding, stressfactoren en de juiste voeding 
in de juiste hoeveelheid op het juiste moment. Als 
ervoor gezorgd wordt dat deze factoren in balans 
zijn, zal bestrijding nauwelijks nodig zijn. 

Daarnaast speelt klimaatverandering een grote 
rol. Deze zomer hebben we te maken met extreme 
droogte en planten en gazons hebben daar 
extreem onder te lijden. Acht weken zonder neer-
slag zorgt voor stress in de planten. In de winter 
zal vaker extreme regenval voorkomen. Het water 

wordt dan slecht afgevoerd en de natte verzadigde 
bodem zorgt voor stress in de planten. Hiervoor is 
het dus van groot belang dat de bodem in balans 
is.

Een sterke grasmat is een gezonde grasmat
Voor het gazon hebben we meer dan een enkele 
tip; laten we het het ‘grasplan’ noemen.
Voor een mooie en gezonde grasmat moeten 
enkele stappen goed doorlopen worden. 

Ten eerste moet er jaarlijks geverticuteerd worden, 
bij voorkeur na de winter, om het gras zich snel te 
laten herstellen (dit kan alleen bij temperaturen 
hoger dan 10 graden). Zorg ervoor dat de grasmat 
goed schoon is en dat al het vilt verwijderd is. Vilt 
zorgt namelijk voor verstikking van de grasmat. 
Daarna moeten de kale plekken goed doorgezaaid 
worden en afgedrest met DCM VIVIMUS Gazon. 
Dit is een mooie dressgrond die zorgt voor betere 
kieming van het graszaad. Hierna volgt u het 
bemestingsplan: april: groei, juli: groei, september: 
afharding, december: kalk, pH. 

Het voordeel van dit grasplan is dat de graswortels 
door het verticuteren extra gestimuleerd worden, 
dat oude grasresten verwijderd worden en de 
opname van zuurstof in de toplaag bevorderd 
wordt. Bemesten (DCM Organisch) zorgt voor een 
langdurige constante groei; dit resulteert in minder 
stress. Dit geldt ook in extreem droge en extreem 
natte periodes. Voeding is cruciaal voor een gezon-
de plant. Op het YouTube-kanaal van DCM staan 
interessante how to-video’s voor de hovenier.

DEELNEMERS

‘Een gezonde grasplant zorgt 

voor een tevreden  

eindklant’

De juiste aanpak leidt tot het 

gewenste resultaat tegen 

lage kosten
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tuin-van-dcm-demonstreert-de-noodzaak-van-de-
juiste-producten
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simpulsoftwarepakket voor de hovenier
 
een aantal hoveniersbedrijven maakt samen met een iCtbedrijf de hovenierssoftware 
genaamd simpul. Dit eenvoudige pakket is een initiatief van diverse hoveniers die als 
ambitie hebben om hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Het doel: slimmer werken in 
plaats van harder. 

Met een speciaal samengesteld team van hoveniers zijn alle wensen en eisen besproken als het 
gaat om het automatiseren van processen. De input van hoveniers is essentieel om een oplos-
sing te kunnen bouwen voor de optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Dus wat heeft Simpul 
hoveniers te bieden? Projectbeheer, relatiebeheer, facturatie, urenregistratie en inzicht.
 
geen extra kosten
De software is speciaal ontwikkeld om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier meer 
inzicht te geven in lopende projecten. De input komt van de leden, collega-hoveniers en het 
ICT-bedrijf dat de software bouwt in zogenaamde sprints. Het pakket werkt volledig online en 
een update kost geen extra geld, maar zit in de maandbedragen inbegrepen. Voor meer infor-
matie of een demo zien wij u graag op de Nationale Demodag Hoveniers!

grasdallen voor een onkruidvrije grasmat

Bij living luxury draait het tijdens de Demodag 
Hoveniers allemaal om grasdallen: grindplaten zonder 
worteldoek met een honingraatstructuur. Ze worden 
na het leggen gevuld met teelaarde of een ander 
soort grond, waarna men er gras in zaait. De kunststof 
grasdallen van living luxury bestaan uit matten die 
gemaakt zijn van polypropyleen. 

De grasdallen zijn interessant voor particulier gebruik, 
omdat ze licht in gewicht zijn en goedkoper dan dallen 
van beton. Je kunt er een dichte grasmat mee bereiken, 
iets wat niet mogelijk is met betonnen grasdallen. Ze 
zijn ook goed te gebruiken voor een stabiele verharding 
van grind of split. Het voordeel van beide is dat ze water 
doorlaten. De dallen kunnen tevens toegepast worden 
op onder andere speelplaatsen, wandelpaden, sportter-
reinen en in natuurgebieden.

Zijn er ook nadelen?
Er kan niet direct na het inzaaien van een oprit of par-
keerplaats gebruik van gemaakt worden. Gemiddeld 
duurt het vier tot zes weken voordat je met een auto over 
het terrein mag rijden. Maar het geduld wordt beloond. 
Na deze periode is het gras stevig genoeg en is een 
goede basis gelegd voor de toekomst van het terrein. 
Onderhoud blijft wel nodig; zo zal het gras af en toe moe-
ten worden gemaaid en bemest. Een oprit in grasdallen 
kan erg mooi zijn, maar vereist dus wel enig onderhoud.
Living Luxury verkoopt grasdallen in de kleuren zwart en 
groen. Voor paden met grind of split worden meestal de 
platen met worteldoek gebruikt.

rajo presenteert Yakmaaier tijdens Nationale Demodag Hoveniers

met trots presenteert rajo tijdens de Nationale Demodag Hoveniers zijn nieuwste sor
timent maaiers, gebouwd door As motor: doordacht en afgewogen. Bezoekers kunnen 
kennismaken met efficiënte mulchingtechnieken en met allesmaaiers in alle maten en 
gewichten. 

Tijdens de Demodag krijgen de bezoekers tevens een primeur te zien: de Yak. Deze allereerste 
vierwielaangedreven AS Motor-zitmaaier is uitgerust met een geplaatste klepelmaaier. De naam 
van de maaier is afkomstig van het langharige rund dat in de regio rondom de Himalaya veel 
ingezet wordt als lastdier. Yaks kunnen zich aanpassen aan elk soort terrein.

De hoge maaisnelheden zorgen voor een mooi maairesultaat. AS Motor-maaiers combineren een-
voud van bediening met een doorgedreven ergonomie en werkcomfort. De marktevolutie van 
het maaien op de voet volgen en voor pasklare oplossingen zorgen: dat is ons doel. 
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selectie van ruim  
10.000 artikelen van  
van den Borne op demoveld

van den Borne, opgericht in 1970, 
is een gespecialiseerde groothandel 
op het gebied van pompen en bere
geningssystemen. sinds eind 2000 is 
het bedrijf gevestigd op industrieter
rein schaapsloop ii te valkenswaard. 
vanhieruit bewerken zij de markt in 
Nederland en België.

Van den Borne opereert in verschillende 
sectoren zoals de tuinbouw, landbouw, industrie, installatie en verhuur. Door een combina-
tie van een uitgebreid assortiment van ruim 10.000 artikelen en enthousiaste medewerkers, 
kunnen zij zorgen voor een snelle levering van pompen, sproeiers, leidingen en hulpstuk-
ken voor de pompen en de beregening. Van den Borne richt zich als importeur en verdeler 
onder andere op:

team
Het team bestaat onder andere uit in- en verkoopmedewerkers, magazijnmedewerkers, 
de technische dienst, de transportdienst en administratiemedewerkers, die altijd ter 
beschikking van de klant staan om bijvoorbeeld vragen over beregening te beantwoor-
den of bestellingen nog dezelfde dag de deur uit te doen. Tijdens de Nationale Demodag 
Hoveniers is Van den Borne te vinden op het demoveld om diverse demonstraties uit te 
voeren.

Waterkracht aanbieder van onkruidbeheer
machines op basis van kokendheet water

Waterkracht uit varsseveld staat dit jaar met een deel van 
de Weedmasterproductlijn op de Demodag Hoveniers 
om groenprofessionals te informeren en adviseren op 
het gebied van milieuvriendelijk onkruidbeheer. sinds 
het verbod op glyfosaat zoeken groenprofessionals naar 
alternatieven voor onkruidbeheer. Waterkracht wil u 
graag van advies voorzien met zijn kennis op dit gebied.

Volgens de adviseurs van Waterkracht gaat het niet om 
onkruidbestrijding maar om onkruidbeheer. Er zijn meerdere 
toepassingen nodig voor het goed beheren van onkruidgroei 
in een gebied. Zo is vegen belangrijk om de zaden van het 
onkruid te verwijderen, is borstelen een vereiste bij een grote 
onkruiddruk en is kokendheet water nodig voor het alge-
mene beheer gedurende het seizoen.

Waterkracht timmert hard aan de (onkruidvrije) weg
Na in 1993 gestart te zijn met de ontwikkeling en de bouw 
van tot op heden circa 700 heetwater-onkruidbestrij-
dingsmachines, brengt Waterkracht de machines sinds het 
begin van dit jaar zelf op de markt. Zo wordt de gebruiker 
een zo compleet mogelijke machine aangeboden, waarbij 
het gebruikersgemak vooropstaat. Er zijn speciale tem-
peratuurstickers ontwikkeld voor op de onkruidlans, die 
verkleuren als de machine de perfecte temperatuur heeft 
bereikt voor het bestrijden van onkruid. De WeedMaster-S 
en WeedMaster-M zijn ontwikkeld voor de kleine en de 
grote hovenier en staan dan ook op de Nationale Demodag 
Hoveniers tentoongesteld.

DEELNEMERS

rain Bird 
beregeningsmaterialen
 
Pedrollo 
waterpompen

vDl 
pvc hulpstukken

Pipelife 
pvc buizen en hulpstukken

Well mate 
kunststof expansievaten

js 
dompelpompen

otterbine 
drijvende fonteinen en beluchters

vyrsa 
messing sproeiers
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Graszoden met 
een verlengde  
houdbaarheid

De meeste graszoden worden geoogst in de peri-
ode april tot september bij gemiddelde tempera-
turen rond de 20 graden. In deze periode leent de 
ondergrond zich het beste voor het leggen van 
gras. De ondergrond is dan vaak niet te nat, mak-
kelijk bewerkbaar en heeft voldoende draagkracht. 
Helaas heeft dit ideale weertype voor het leggen 
van graszoden ook nadelen. De graszoden nemen 
tijdens de oogst de temperatuur van de omgeving 
aan. Eenmaal gestapeld of gevouwen op een pal-
let, loopt door de groeikracht van de graszode de 
temperatuur van het product snel op. Deze vorm 
van warmteontwikkeling wordt broei genoemd. 
Broei kan op een gegeven moment zo’n hitte 
veroorzaken dat het gras geel, bruin of zelfs zwart 
wordt. 

Nooit meer broeischade
De verlengde houdbaarheid biedt de hovenier 
extra gemak tijdens het plannen van zijn werk-
zaamheden. Door het gebruik van gekoelde 

Kuypers Graszoden koelt gras na oogst

gras leggen is vaak een race tegen de klok. in 

opgerolde of opgevouwen toestand ontstaat bij 

warm weer snel broei binnen in een stapel gras

zoden. Het Brabantse bedrijf Kuypers graszo

den uit Biezenmortel heeft sinds enige tijd een 

oplossing voor dit probleem. Alle graszoden 

worden direct na de oogst vacuüm gekoeld tot 

een kerntemperatuur van 3 graden Celsius en 

vervolgens pas uitgeleverd. middels deze tech

niek is Kuypers in staat om de conventionele 

houdbaarheid van graszoden voor de eindge

bruiker met één of twee dagen te verlengen.

De verlengde houdbaar-

heid biedt de hovenier extra 

gemak tijdens het plannen 

van zijn werkzaamheden
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graszoden heeft de hovenier één tot twee dagen 
langer de tijd om een gazon aan te leggen. Het is 
niet meer per se noodzakelijk om de graszoden 
direct na levering uit te rollen. Salesmanager Jos 
Verbeek, het vaste aanspreekpunt voor hoveniers 
bij Kuypers Graszoden, is erg enthousiast over 
het koelsysteem. ‘Graszoden die bijvoorbeeld op 
woensdag zijn besteld, worden op donderdag 
geleverd en zijn op vrijdag zonder verlies van 
kwaliteit nog steeds prima te leggen. E-mails of 
telefoontjes over broeischade ontvangen we nooit 
meer.’ Naast het nieuwe koelsysteem wordt door 
Kuypers nog steeds gewerkt aan de verfijning van 
een oudere uitvinding. Het bedrijf is namelijk al 
jaren marktleider in de verkoop van big slabs. Big 
slabs zijn 100 of 50 cm brede gevouwen graszo-
den, die uitermate geschikt zijn voor een snelle en 
professionele aanleg van gras in tuinen, parken en 
golfbanen. Met eenvoudige hulpmiddelen is het 
mogelijk om in een recordtijd een grote opper-
vlakte met graszoden te beleggen zonder rug-

klachten. Een speciale kruiwagen en hark worden 
meegeleverd.

instructies en advies
Speciaal voor groenprofessionals die nog geen 
ervaring hebben met het leggen van big slabs 
biedt Kuypers de mogelijkheid tot een demonstra-
tie. Mede-eigenaar Jorg Kuypers komt graag per-

soonlijk in contact met degenen die het gras ook 
echt zelf gaan leggen. ‘Om de hovenier het gemak 
van big slabs echt te laten ervaren, komen we 
graag naar de betreffende tuin toe. Met een vracht-
wagen inclusief meeneemheftruck brengen we de 
big slabs en het bijbehorende legmateriaal mee. 
Vervolgens blijven we kort op locatie en geven we 
instructies en advies. Pas wanneer de hovenier het 
leggen onder de knie heeft, vertrekken we. Bij heel 
grote projecten kunnen we desgewenst ook de 
volledige aanleg van het gras op ons nemen.’

DEELNEMERS

Vacuüm koeling

Met eenvoudige hulp-

middelen is het mogelijk om 

in een recordtijd een grote 

oppervlakte met graszoden 

te beleggen zonder  

rugklachten
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Gespecialiseerd en  
gemechaniseerd grasonder-
houd door Herco Machinery

grasonderhoud vraagt van de moderne hovenier een toenemende graad van specialisatie. steeds meer technieken uit de wereld van de professionele 

greenkeeping vinden dan ook hun weg naar het tuin en parkonderhoud. Dit geeft natuurlijk een groter arsenaal aan mogelijke toepassingen om het 

beoogde resultaat te bereiken. 

Om daarnaast ook aan de wensen van zijn meest 
veeleisende klanten te kunnen blijven voldoen, 
zit er voor de hovenier niets anders op dan zich te 
‘mechaniseren’. Door te kiezen voor machines die 
niet alleen het werk verlichten, maar ook de effi-
ciëntie verhogen, kan hij immers het vaak nijpende 
tekort aan beschikbare arbeidskracht opvan-
gen. Herco Machinery legt tijdens de Nationale 
Demodag Hoveniers de focus op dit soort machi-
nes. Zo presenteren en demonstreren wij er de 
Ecolawn Applicators, de efficiëntste manier om 
compost te strooien, te topdressen of te bezanden. 
Het concept van Ecolawn is uniek en voortgeko-
men uit de praktijk. Deze machines hebben alle 
eigenschappen van grotere en complexe toestel-
len, maar door hun compacte vorm zijn ze ook in 
kleine ruimtes perfect inzetbaar. 

Klepelmaaier geschiktst
Ook de Peruzzo Koala, de compacte klepelmaaier 
waarmee de gebruiker in één beweging kan 
maaien, verticuteren en opvangen, zal uitgebreid 
aan bod komen. Natuurlijk willen we de rest 
van het Peruzzo-assortiment niet vergeten. Dit 
Italiaanse merk biedt immers het ruimste aanbod 
aan klepelmaaiers op de markt met meer dan 40 
verschillende modellen. Ook voor de hovenier is 
een klepelmaaier vaak het geschiktste apparaat. 
Onze productspecialisten bieden uiteraard maar 
al te graag een helpende hand bij de keuze van 
het meest aangewezen model. Maak vooral ook 
een testrit met een Amerikaanse Encore zero 
turn-maaier, en ontdek hoe u sneller kunt maaien 
zonder daarbij aan resultaat te moeten inboeten. 
Encore heeft decennialange ervaring in het bou-
wen van dit type maaier. Wie plaatsneemt achter 
de stuurhendels, voelt direct hoe deze ervaring 
zich vertaalt in een dynamisch rijgedrag en grote 
maaikracht. Steeds meer hoveniers schakelen over 
op zero turn maaien. In Noord-Amerika is de zero 
turn dan ook al het meest verkocht apparaat in het 
segment van de tuinprofessionals.

maak kennis met Farmtrac
In de Herco-stand komt de hovenier dus zowel in 
zijn rol als vakspecialist als die van ondernemer 
aan bod. Hij kan er terecht met al zijn technische 

vragen, maar hij kan er ook te weten komen 
hoe hij met de juiste machine een heel nieuw 
klantenpotentieel bereikt. Ten slotte zal Herco 
Machinery, als kers op de taart, op de Nationale 
Demodag Hoveniers een absolute primeur voor de 
Nederlandse markt voorstellen: het Nederlandse 
publiek kan er kennismaken met Farmtrac. Dit 
merk wil met zijn nieuwe assortiment compact-
tractoren een volwaardig en prijsgunstig alterna-
tief bieden voor de bekende Premium-merken. 
Ook hier zijn weer uitgebreide mogelijkheden om 
te testen.

Greenkeepingtechnieken vinden hun weg naar tuin- en parkonderhoud
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italiaanse en spaanse planten in de Nederlandse zon

La Serra ExclusivePlants laat zien dat bomen en heesters jaarrond 
geplant kunnen worden

la serra exclusivePlants heeft vele gezichten. Het handelsbedrijf neemt 
al meer dan twintig jaar zowel in de nationale als de internationale 
markt een positie in. Het is gespecialiseerd in de import van diverse 
bomen uit heel Zuideuropa. Denk daarbij aan groenblijvende laanbo
men, leibomen, diverse exclusieve klimplanten en solitaire heesters, 
tot wel zeven meter hoog. Zowel grote partijen als solitaire bomen zijn 
leverbaar.

Veel van deze producten staan op voorraad, zodat ze direct leverbaar zijn. De 
klant kan zelf een keuze maken uit het assortiment. Bent u op zoek naar iets 
bijzonders? Planten die niet op voorraad zijn, worden op verzoek gezocht. 
Op de website, www.laserra.nl, staat een virtuele beurs. Veel van de pro-
ducten zijn daar op een foto te bekijken. Op de Demodag Hoveniers laat La 
Serra ExclusivePlants zien dat er het hele jaar door grote bomen en heesters 
geplant kunnen worden, zoals er ook bijna het gehele jaar gazon gelegd kan 
worden, niet alleen in de traditionele periode van november tot en met april. 
We hopen gepassioneerde en gemotiveerde hoveniers enthousiast te maken 
voor ons assortiment. 

Uitgebreid advies
La Serra importeert veel boomsoorten uit Italië die ook in Nederland 

lankhaar techniek demonstreert Billy goat 
en iBeA zodensnijders

lankhaar techniek zal tijdens de Nationale Demodag 
Hoveniers aanwezig zijn om een aantal gespecialiseerde 
machines te demonstreren. De groot en detailhandel in 
tuinmachines en parkmachines zal twee typen zodensnij
ders laten zien.

DEELNEMERS

Billy goat
De Billy Goat-zodensnijder is een zeer professionele machine 
die geschikt is voor greenkeepers, hoveniers, gemeenten, 
zodenkwekers en aannemers. Het 45 centimeter brede mes 
wordt door een excentriek aangedreven en is vlak achter de 
geribbelde wals bevestigd. Daardoor ontstaat goede tractie, wat 
beschadiging van de grasmat voorkomt. Door de stuurhendel 
beweegt de machine gemakkelijk voor- en achteruit.

iBeA
Als alternatief voor de Billy Goat is er de IBEA-zodensnijder. Deze 
machine wordt voornamelijk aangeschaft voor minder intensief 
gebruik, omdat hij zeer economisch in aanschaf is. De zodensnij-
der wordt op de achterwielen aangedreven en is in twee model-
len leverbaar: 30 centimeter en 39 centimeter. Door de keuze 
uit twee snelheden kan de capaciteit gemakkelijk aangepast 
worden aan de ondergrond van de grasmat.

Pinus bonzai

gekweekt worden. Doordat ze daar sneller groeien, 
zijn ze qua prijs vaak erg aantrekkelijk. Naast olijven, 
vijgen en palmen worden ook groenblijvende leibo-
men geïmporteerd. Uiteraard voorzien wij de hove-
nier indien gewenst ook van uitgebreid advies over 
de standplaats en verzorging van onze producten.



in recordtijd weer een  
dichte en groene zode
•	 Voor	alle	spoedreparaties	van	(droogte)schade	in	tuinen,	parken,	trapveldjes,	 
	 recreatie-	en	festivalterreinen

•	 Supersnelle	kieming	én	vestiging	in	bestaand	gras;	ook	voor	herinzaai	(!)

meer info:
www.advantaseeds.nl/fastrepair
www.advantaseeds.nl/dealerlocator®

R
E

C
O

V
E

R
 2

® Advanta is a registered trademark of Advanta Netherlands Holdings BV

Supersnel 
herstel van élk gazon!

Fast 
Repair



www.vakbladhovenier.nl 29

Wolterinck heeft unieke methode 
in handen voor groeiplaats-
verbetering bij bomen

Complete methode
De Vogt Geo Injector Trolly is een professionele 
machine waarmee stoffen geïnjecteerd kunnen 
worden op verschillende dieptes, over een afstand 
van wel 100 meter vanaf de speciaal ontwikkelde 
bio-compressor. Deze methode brengt geen scha-
de toe aan wortels, kabels en leidingen, vermindert 
de worteldruk en de aanwezige bestrating of ver-
harding kan blijven liggen. De injector is gevuld 
met 100 procent organische bodemverbeterings-
producten en eventueel Mycorrhiza-schimmels. 
Er wordt uitsluitend met inheemse en actieve 
boomspecifieke Mycorrhiza-schimmels gewerkt. 
Deze zijn zeer duurzaam door de langdurige wer-
king. Voor deze methode maken wij gebruik van 

grondstoffen van onder andere DCM (Eco-Mix 1, 2 
en 3, Vivitree, Vivisol, lava-kleigrondverbeteraar et 
cetera). Het is deze combinatie van unit en boom-
substraat die de Terra-fit-methode zo bijzonder en 
compleet maakt.  

een beter stadsklimaat
Actieve groeiplaatsverbetering is noodzakelijk voor 
het behoud en duurzaam functioneren van straat- 
en laanbomen. Onze drijfveer is dan ook: zorgen 
dat bomen maximaal CO2 kunnen opnemen, 
voor een beter (stads)klimaat! Bezoek ons op de 
Nationale Demodag Hoveniers.
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Groei door innovatieve duurzame methode

onder de naam terrafit heeft Wolterinck 

onkruidbeheersing en boomverzorging een 

innovatieve methode in handen voor optimale 

groeiplaatsverbetering bij (stads)bomen. Dit is 

een duurzame methode voor groeiplaatsver

betering, bodemverbetering en beluchting bij 

bomen, maar ook bladluisbeheersing. De groei 

en gezondheid van een boom beginnen immers 

bij een gezond bodemecosysteem.
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Alles voor de hovenier 
bij één leverancier

Anders dan voorgaande edities van de Nationale Demodag Hoveniers, die gericht waren op het gazon, gaat deze editie over alle facetten van het ho

veniersvak. voor een totaalleverancier als stierman De leeuw een perfect platform om een breed scala aan machines te demonstreren. Dat is dan ook 

precies wat zij zullen doen tijdens de negende editie van de Nationale Demodag Hoveniers op 19 september aanstaande. in hun stand demonstreren zij 

diverse machines voor gazononderhoud, snoeien en ruimen. Alle reden dus om een bezoekje te brengen aan deze stand.

Als toeleverancier van machines voor bos, tuin en 
park is Stierman De Leeuw een partner die meer 
is dan alleen leverancier. Het bedrijf heeft ook 
een behoorlijke knowhow op dit vakgebied en 
is bereid deze te delen met de bezoekers van de 
Nationale Demodag. Eén van de merken die in de 
stand van Stierman De Leeuw worden gedemon-
streerd, is Eliet. Dit innovatieve merk heeft tal van 
zelf gepatenteerde principes geïmplementeerd in 
zijn machines, waardoor Eliet-machines uitblinken 
in effectiviteit en gebruiksgemak.  

gazon in topconditie
Zeker gezien de droogte van de afgelopen peri-
ode is herstel van het gazon een hot item op dit 
moment. Eliet heeft de juiste machines in huis om 
te zorgen dat het gazon weer in topconditie komt. 

Zo zal er onder andere een verticuteermachine 
gedemonstreerd worden die is voorzien van het 
‘permanent puntige messen-systeem’ van Eliet, 
oftewel zelfslijpende messen die altijd in optimale 
conditie zijn, waardoor de machine altijd gebruiks-
klaar is. Ook de GZC1000-zaaimachine zal gede-
monstreerd worden. Deze zaaimachine combineert 
alle bewerkingen die bij gazonaanleg horen in één 
machine, waardoor vele malen efficiënter gewerkt 
kan worden. En om het gazon weer helemaal in 
topconditie te kunnen brengen, mag de Eliet-
doorzaaimachine (DCZ 600) niet ontbreken. Deze 
doorzaaimachine is voorzien van een innovatieve 
doorzaaitechniek, waarmee in één enkele hande-
ling zes bewerkingen worden uitgevoerd. Hierdoor 
kan het graszaad zo snel mogelijk kiemen en wor-
den de groeikansen gemaximaliseerd. Daarnaast is 

deze machine uitgerust met drie standaard-instel-
lingen om eenvoudig de hoeveelheid zaadtoevoer 
te regelen. 

Werken zonder uitstoot
Eliet is echter niet het enige merk dat Stierman 
De Leeuw zal demonstreren tijdens de Nationale 
Demodag. Ook het gerenommeerde merk Pellenc 
zal getoond worden. Pellenc staat bekend om 
zijn accutechniek, die het hoogste rendement 
uit de lithiumcel en motor haalt. Deze techniek is 
nog door geen enkel ander merk geëvenaard en 
is dus uniek te noemen. Ook staat Pellenc voor 
duurzame milieubewuste producten zonder uit-
stoot. Hiervoor heeft het merk inmiddels diverse 
onderscheidingen ontvangen. Dit werken zonder 
uitstoot is mogelijk door het gebruik van lichte, uit-

Machines en knowhow onder één dak bij Stierman De Leeuw

DZC600 in actie
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wisselbare accu’s, die een volledige werkdag mee-
gaan zonder op te laden. Daarnaast is de batterij 
tot 80 procent recyclebaar. De brandstof- en onder-
houdskosten van een door brandstof aangedreven 
machine bedragen € 7,50 tot € 20 per dag; het 
gebruik van een Pellenc-accumachine kost slechts 
circa € 0,10 per dag. Het nieuwe harnas om de accu 
op de rug te kunnen dragen, is ergonomisch vorm-
gegeven voor nog meer comfort. Een bijkomend 
voordeel van de ruggedragen accu is dat de machi-
nes hierdoor licht en wendbaar zijn. Dat de accu 
een dag meegaat zonder dat er ingeleverd hoeft te 
worden op werkkracht, is een goede aanleiding om 
deze superieure machines zelf in werking te zien en 
uit te proberen tijdens de demodag. 

minder lawaai en trillingen
In het kader van duurzaamheid mag het merk Ego 
niet ontbreken. Daarom zal Stierman De Leeuw ook 
Ego-machines demonsteren en beursbezoekers 
zelf laten voelen welke kracht van deze machines 
uitgaat. Het vermogen van de Ego Powerplus-
machines is vergelijkbaar met dat van door benzine 
aangedreven machines. Dit wordt gerealiseerd 
door de Arc-lithiumaccu’s waarmee Ego-machines 
zijn uitgerust. Deze accu’s leveren de Ego-machine 
hetzelfde vermogen als benzine-aangedreven 
machines, maar dan zonder de schadelijke 
uitstoot. Een bijkomend voordeel van het Ego-
tuingereedschap is dat dit veel minder lawaai en 
trillingen veroorzaakt dan door brandstof aange-
dreven machines. Tel daarbij op dat Ego-machines 
gemakkelijk zijn in te stellen en te starten en geen 
tijdrovend onderhoud nodig hebben. De Nationale 
Demodag Hoveniers is daarom de plek bij uitstek 
om zelf te ervaren of dit merk wellicht ook uw 
werkzaamheden kan verlichten.  

Kortom, aanleiding genoeg om de stand van 
Stierman De Leeuw te bezoeken op de Nationale 
Demodag Hoveniers op 19 september. Zij staan u 
graag te woord met raad en daad. Mocht u niet in 
de gelegenheid zijn om de Nationale Demodag 
te bezoeken, dan zijn zij altijd bereid om u op een 
ander tijdstip een demonstratie te geven. 

DEELNEMERS

Een bijkomend voordeel van het Ego-tuingereedschap is  

dat dit veel minder lawaai en trillingen veroorzaakt dan 

door brandstof aangedreven machines
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Doorzaaiers van Vredo bieden 
snelle resultaten en efficiëntie

Aanhoudende droogte veroorzaakt veel bezorgd-
heid bij gras- en gazoneigenaren, maar zodra de 
eerste druppels vallen, kunnen de Vredo-machines 
volop aan de slag om de grasmatten weer groen te 
laten kleuren. Zo ook bij Frans Schimmel Groen en 
Grondwerk uit Vaassen, sinds 1997 actief als zelf-
standig ondernemer en vanaf 2001 in het bezit van 
Vredo-machines. De allereerste machine van Frans 
Schimmel was een Vredo Agri 2100. Tegenwoordig 
bezit hij drie Vredo-doorzaaiers, in alle werk-
breedtes. Het gaat om een Vredo Sport (2 m werk-
breedte, 5 cm rijafstand, getrokken), een Vredo 
Compact (1,4 m werkbreedte, 7,5 cm zaairijafstand, 
driepunts) en een Vredo Super compact (1,2 m 
werkbreedte, 3,5 cm rijafstand), waarmee hij in een 

straal van 30 kilometer rondom Vaassen grote wer-
ken, maar ook achtertuinen kan doorzaaien. 

groene grasmat
Schimmel koos voor Vredo vanwege het dubbel-
schijvensysteem. Dit systeem geeft gegarandeerd 
een groen resultaat. Het zaad wordt in de scherpe 
snede ingesloten en daarna direct afgedekt en 
nagerold. Hierdoor krijgen vogels geen kans om 
het zaad op te eten en verdort het dure graszaad 
niet. Doordat het zaad ingeklemd ligt in de bodem, 
krijgt het de ideale mix van licht, water en lucht, 
waarmee een kiemingspercentage van 96 procent 
bereikt kan worden. Dat maakt de Vredo tot een 
efficiënte en kostenbesparende machine, volgens 
Schimmel: ‘Klanten worden steeds kritischer en 
betalen pas als de grasmat groen kleurt. Om ervoor 
te zorgen dat ook de klant zelf voor zijn gazon 
zorgt, heb ik een folder gemaakt over het onder-
houd van het gazon. Onderwerpen als bemesting 
en pH-waarde komen hierbij aan bod, maar ook 
de beregening in de eerste cruciale weken en de 
eerste keer maaien.’  

mondtotmondreclame
Na de droogte is het de ideale tijd om de grasmat 
te renoveren. Dankzij de droogte zijn alle straat-
grassen verdord; deze kunnen door middel van 
verticuteren uit de graszoden getrokken worden. 
Als hierna direct wordt doorgezaaid met een 

Vredo-doorzaaimachine, ziet alles er weer groen 
uit en wordt de grasmat en daarmee de tuin gron-
dig gerenoveerd met kwalitatief sterk gras, mits 
de adviezen van Schimmel worden opgevolgd. 
Schimmel Groen en Grondwerk voert veel werk 
uit voor gemeentes, waaronder de gemeente 
Apeldoorn, waar plantsoenen en parken worden 
doorgezaaid. Ook is hij actief in particuliere tuinen. 
‘De klant ziet op internet met drie klikken tiental-
len hoveniers voorbijkomen en vraagt offertes op. 
Kwaliteit van werken en mond-tot-mondreclame 
werken in deze branche het best. Daarom zijn 
snelle resultaten en efficiëntie vereist. De machines 
van Vredo bieden mij dit.’

Doorgewinterde gebruiker vertelt over zijn ervaring

vredo is tijdens de Nationale Demodag Hoveniers aanwezig op het demoveld. ter voorbereiding hierop vertelt een gebruiker van de machines over 

zijn ervaring: Frans schimmel van Frans schimmel groen en grondwerk.

Frans Schimmel
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Weed Control is specialist in gifvrij onkruid
beheer

Het zal u niet ontgaan zijn: de laatste jaren is de markt voor 
onkruidbestrijding enorm in beweging. onkruidbeheer is niet 
meer simpelweg een rugspuit in iedere werkbus en eventjes 
het onkruid weghalen. Het is een vak apart, een specialisme 
waar ervaring en kennis voor nodig is.

Het grote thema bij Makita is dit jaar energiezuinig werken. Peeters: ‘Er wordt 
steeds meer gevraagd naar zero emission-machines. We gaan op de Demodag 
laten zien dat we daar volop mee bezig zijn. We bieden de juiste gereedschap-
pen met een makkelijk accusysteem dat binnen alle systemen past. Zo laten 
we het assortiment accumachines zien, met de nadruk op de LXT Volt Power-
machines. Deze zijn ideaal voor de hovenier en makkelijk in onderhoud. De 
accu is breed inzetbaar. Daarnaast ligt de focus op het 2 x 18 volt-programma, 
en dan vooral op de viertaktbrandstofmachines van Dolmar. Deze zijn schoon, 
zuinig en bieden veel mogelijkheden voor hoveniers.’

testen op locatie
Makita staat tijdens de Demodag Hoveniers op de onderwerpenmarkt; hier 
kun je de machines dan ook komen bekijken. Bij Makita is het mogelijk om 
machines in je eigen werkomgeving te testen. ‘We geven hoveniers de kans 
om een machine één of twee weken uit te proberen tijdens het werk. Via de 
Dolmar-website www.dolmar.nl/testen kan de machine aangevraagd worden, 
waarna een technisch adviseur de machine aflevert op locatie. We vragen altijd 
om feedback van de testers, zodat we die kunnen meenemen bij de ontwikke-
ling van nieuwe machines.’

Wij weten dat het voor iedereen een moeilijke keus is. Hoe pak je onkruid het beste aan? Met hete lucht, open vlam, borstelen of misschien toch met heet water? 
Met elke methode van thermisch onkruidbeheer wordt hetzelfde doel bereikt. Het onkruid wordt verhit, de plant wordt gekookt, sterft af en de wortels worden 
uitgeput. Als specialist in gifvrij onkruidbeheer hebben wij ook voor hoveniers geschikte machines. Of het nu gaat om een kleine particuliere tuin, een parkeer-
plaats of grote oppervlakten, wij ontwikkelen en produceren machines voor iedere klus. Bent u op zoek naar een speciale machine, aangepast aan uw wensen? 
Ook daarvoor bent u bij WeedControl aan het juiste adres. 

Voor chemievrij onkruidbeheer is kennis nodig. Wij leggen u graag uit op welke manier u onkruid kunt bestrijden. Vaak is hiervoor een verandering nodig in de 
manier van werken en denken. Wij kunnen u adviseren welke machines voor u het geschiktst zijn en wat u ook zonder machines kunt doen om onkruid de baas 
te blijven! Benieuwd wat we u kunnen bieden? Bezoek ons op de Nationale Demodag Hoveniers bij Kuypers Graszoden in Biezenmortel op 19 september. We 
staan u graag te woord en delen onze kennis en ervaring met u! 

energiezuinig werken kan bij makita getest worden 
op locatie 

De aanleg van vijvers en zwemvijvers vraagt veel aandacht en voorberei
ding. De aanleg ervan is een bouwkundig project, waarbij vele disciplines 
aan bod komen: water, elektriciteit, grondwerk, folieverwerking, metse
len, filter en pompentechniek en leidingwerk. Auga is meer dan alleen 
een leverancier van producten. Wij zijn techniekpartner en ondersteunen 
onze klanten met advies en begeleiding voor elk type water project, met 
producten die we zelf  
ontwikkelen en bouwen. 

DEELNEMERS
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