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Bakkie doen
Twee boombakconcepten onder de loep!
Het lijkt wel mode: opeens zie je overal fabrikanten, kwekers en boomverzorgende bedrijven met boombakken en concepten rondom
boombakken in de weer. Het gaat hierbij zelden alleen om de bak. Belangrijker is de complete dienstverlening. Dus van levering van de
boom en bak tot en met plaatsing en verzorging. Op deze plaats zijn al eerder de bakken van BSI besproken. Daarom deze keer aandacht
voor de bakken van buurman Hans Blokzijl van het Bomencentrum Nederland en de bakken van het Brabantse bedrijf van Jos Kanters.
Auteur: Hein van Iersel

Bij bakken lijkt het niet zozeer te gaan om de bak
‘an sich’ als meer om de dienstverlening rondom
de bak. De bakken zijn daar een belangrijk
onderdeel van, maar zijn feitelijk niet meer dan
één schakel in de keten. In zijn bekende stijl -vol
superlatieven- stelt Bomencentrum Nederland
-directeur Hans Blokzijl dat het in zijn geval om
unieke bakken gaat die vervaardigd zijn van een
natuurlijk giethars. De bakken zijn daarom licht

gemaakt worden van een soort sandwich-platensysteem waarin kunststof aan twee kanten
een piepschuim laag omsluit, in alle beschikbare
RAL tinten leveren en daarnaast nog een aantal
bijzondere effecten, waaronder een corten staal
look.
Indrukwekkend groot zijn de bakken van Blokzijl
wel. De grootste bak heeft een inhoud van maar

Medium
Het concept van Green2move, de afdeling van
het bedrijf van Jos Kanters Boomverzorging

van gewicht, zeer duurzaam en makkelijk te
recycleren. Hans Blokzijl: “Door gebruik te maken
van dit bijzondere materiaal kunnen wij als enige
onze bakken leveren in driehonderd verschillende kleuren”. Dat laatste lijkt niet helemaal te
kloppen, want ook Jos Kanters kan bakken, die

liefst 5 kuub en weegt gevuld met medium meer
dan 5 ton. Natuurlijk zijn er ook kleinere maten.
Treeforyou -zo heet het concept van Blokzijlheeft allerlei maten, variërend van een halve kuub
tot vijf kuub. Ook de vormen verschillen. Er zijn
achtereenvolgens cilinders, cones en piramidevor-

die zich met bakken bezighoudt, verschilt niet
zo veel van de aanpak van Blokzijl: Net als bij
Treeforyou vormt een waterbassin de bakbasis
van Green2move. In beide gevallen dekt een
vliesdoek dit bassin af. Hierop komt het bomenmengsel. De accountmanager van Green2move
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mige bakken. Ook de bakken van Kanters zijn in
allerlei mogelijke vormen te leveren. Omdat de
bakken in Nederland worden gemaakt kunnen de
bakken vanaf twee stuks custom made worden
vervaardigd.

Achtergrond

“Door gebruik te maken van
dit bijzondere materiaal
kunnen wij als enige onze
bakken leveren in
driehonderd verschillende
kleuren”

Productie van de giethars bakken in de Filippijnen

Ludwig Denissen wil vooral de research achter
het specifieke medium waarmee de bakken worden gevuld benadrukken. In de basis bestaat dit
uit een min of meer standaard eentoppig bomenzand, verrijkt met polystyreen, polymeren en
biostimulanten. Ludwig Denissen:: “We hebben
veel tijd geïnvesteerd in de samenstellen van het
juiste mengsel en zijn er van overtuigd dat we nu
een goede mix hebben.” Verder geeft Denissen

een standaard prijslijst waarop heel eenvoudig
te zien is wat een boombak inclusief boom kost
over een periode van vijf jaar. Green2move kiest
voor een iets andere aanpak en hanteert geen
standaard prijzen omdat –aldus Ludwig Denisseniedere situatie anders is. Green2move maakt
afspraken die variëren van 3 tot 5 jaar.
Ludwig Denissen, Green2move

Door het gietharsprocedé
blijkt het heel makkelijk te
zijn om teksten en logo’s in
het ontwerp van de bak te
integreren

Green2move (Capelle aan den IJssel)
Hans Blokzijl voor een aantal van zijn boombakken

aan dat hij hoopt op een zeer extreme zomer, het
liefst zo heet en droog mogelijk, omdat eventuele kinderziektes dan sneller boven water zullen
komen.
Denissen wil graag benadrukken dat zijn concept veruit superieur is boven de ouderwetse
betonnen of stalen bakken. Mede door de riante
wanddikte van 10 centimeter zouden de bomen
in een green2move bak goed beschermd moeten
zijn tegen extreme kou of hitte. Nu al hebben
ervaringen aangetoond dat de combinatie van
bak en bomengrond zorgen voor het snel aanslaan van de bomen.

Boombakken zijn makkelijk te verplaatsen
(Treesave).

Meerwaarde
Ook over het gebruik van boombakken laten
beide heren vergelijkbare verhalen los. In de
zeer dynamische openbare ruimte die je in onze
moderne steden vindt, zijn er tal van situaties
waar een vaste standplaats voor een boom
gewoon niet haalbaar is. Een boom in een bak
kan dan een perfecte oplossing zijn. De oplossing
van Blokzijl claimt zelfs nog een extra toepassing.
Door het gietharsprocedé blijkt het heel makkelijk
te zijn om teksten en logo’s in het ontwerp van
de bak te integreren. Dat opent volgens Blokzijl
een interessante markt bij de entree van grote
bedrijven of winkelpromenades. Green2move
hanteert een vergelijkbare belofte. Het is mogelijk
om logo’s en tekeningen in de bakken te frezen.
Indien wenselijk vanaf een of twee bakken.

Wat kost me dat
Beide concepten worden via een full service aanpak op de markt gebracht. Blokzijl zegt het ronduit: “Ik verkoop nooit alleen de bak. Het gaat om
de combinatie van bak, boom en beheer. Dat kun
je niet los van elkaar zien.” Treeforyou heeft zelfs
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