Heatweed breidt
verder uit
Stijgende lijn houdt aan met nieuw personeel en machines
In maart dit jaar nam Heatweed Technologies GmbH de bedrijfsactiviteiten van Wave Weed Control over: een mooie stap. Ook na deze overname is de
organisatie nog steeds groeiende. Er is nieuw personeel aangenomen, terwijl het bedrijf ook verder werkt aan het bieden van totaaloplossingen voor
bijvoorbeeld gemeenten. Wij zetten de belangrijkste bedrijfsactiviteiten voor u op een rijtje.

Voorstelrondje
Een kort voorstelrondje van de nieuwste aanwinsten bij Heatweed: Douwe de
Winter en Jan Piet Barneveld. Douwe de Winter heeft brede ervaring opgedaan bij Ford Motor Company en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, maar
hoefde niet lang te twijfelen toen hij een paar maanden geleden werd

gevraagd om voor het nieuwe Heatweed Technologies GmbH te komen
werken. De Winter: ‘Ik kende de producten, de markt en het potentieel al uit
mijn Wave-tijd van 2010 tot begin 2014. Erg leuk om weer aan de slag te gaan
bij mijn oude liefde. Met de gecombineerde kracht van Heatweed AS en Max
Holder liggen er nieuwe mogelijkheden om het succes verder uit te bouwen.
Als chief operating officer houd ik me bij Heatweed Technologies GmbH bezig
met de dagelijkse bedrijfsvoering. Het innovatieve karakter van de machines
en het milieuvriendelijke aspect van de methode spreken mij daarbij het
meest aan.’
Sinds augustus 2017 werkt Jan Piet Barneveld als business controller bij
Heatweed Technologies GmbH. De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest
als business consultant en risico-analist bij een landelijk accountantskantoor
en een grote Nederlandse bank. Met zijn ervaring hoopt hij een belangrijke
bijdrage te leveren aan het verder optimaliseren van de internationale bedrijfsvoering van Heatweed Technologies GmbH.an
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Aanhanger Heatweed Mid 22/8
Bij Heatweed gaat het om de juiste kennis en een goed gedocumenteerde,
beproefde en veilige methode. Jan van der Zanden, customer success manager
bij Heatweed, benadrukt de innovatieve kant van Heatweed: ‘Naast het delen
van onze kennis besteden wij ook aandacht aan een totaaloplossing die passend
is voor de klant. Toekomst, duurzaamheid, effectiviteit en technologische
ontwikkelingen staan hierbij centraal. Zo heeft Heatweed onlangs een mobiele
en compacte trailer voor de Mid 22/8 geïntroduceerd.’
Deze professionele aanhanger, ontworpen voor de Heatweed Mid 22/8, biedt
gemeenten, ondernemingen, woningcorporaties en begraafplaatsen een
totaaloplossing. Omdat de aanhanger ook geschikt is voor rijbewijs B, is de
enkelasser door iedereen te gebruiken. Door de compacte afmetingen is dit
een uitstekende aanvulling op de Heatweed Mid 22/8: een onkruidbestrijdingsmachine die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van middelgrote
gebieden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen
met een lokale Heatweed-dealer.

Invasieve soorten-reductieprogramma
Van gemeenten tot golfbaaneigenaren en van
groenvoorzieners tot wegbeheerders: niemand
kan meer om het onkruid Japanse duizendknoop
heen. In de media is al ruimschoots aan bod gekomen dat deze invasieve soort de omgeving overheerst door ernstige schade aan planten, biodiversiteit en culturele omgeving aan te richten. De
beruchte woekeraar verdrijft in het ergste geval
ook de inheemse planten. Heatweed heeft het
beste antwoord op de EU-richtlijn 1143/2014: ‘…
Iedere terreineigenaar is verplicht om de invasieve
soorten op de EU-lijst te bestrijden...’: het invasieve soorten-reductieprogramma, afgekort ISRP.

Het invasieve soorten-reductieprogramma is een
online managementsysteem waarmee de gebruiker direct toegang heeft tot (wetenschappelijk)

bewezen methoden per plantensoort, om
invasieve soorten te beheersen of uit te roeien.
Het programma bestaat uit eenvoudige stappen
waarmee de woekeraars succesvol kunnen
worden ingedamd. Naast deze gebruiksvriendelijke online omgeving wordt er
ondersteuning geboden door middel van een
training, die van belang is om het gewenste
resultaat te behalen.
Meer informatie over de lopende onderzoeken is
te vinden op heatweed.com/nl/invasieve-soorten/.
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