Blijven speuren naar kansen
Roel Timmerman Boomverzorging, Groenvoorzieningen en Hoveniersbedrijf,
Dieverbrug en Uffelte
Het bedrijf van Roel Timmerman is van alle markten thuis, maar ook bijzonder door zijn aanpak voor de beheersing van de eikenprocessierups. Een kans die een succesnummer werd. Het
begint volgens Timmerman met aandacht voor ontwikkelingen, want schoffelen alleen biedt
geen toegevoegde waarde.
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Halverwege het gesprek met Roel Timmerman
en Willy Groen valt het woord ‘omvormen’, de
nieuwe realiteit in groenonderhoud nu overheden het onderhoudsniveau van openbaar
groen terugbrengen. “Totdat de burgers
klagen. Dan moeten we komen praten over
omvormen. De beplanting eruit en gras erin”,
vertelt Timmerman. “Dat begint een trend te
worden. Opdrachtgevers moeten echter bedenken dat de besparing in onderhoud pas na
vijf of zes jaar komt, want het omvormen zelf
kost geld en ook gras moet worden onderhouden”, legt hij uit. Is het dan niet jammer om je
eigen werk om te ploegen? Je wilt toch mooie
dingen ontwerpen, aanleggen en onderhouden? Roel: “Dat is zo, wij zien ook liever mooie
beplanting, maar er komt steeds minder geld
voor onderhoud bij gemeenten en overheden. Ik zie het omvormen als een kans die ons
past. Dat hoort bij het ondernemen.”
Roel Timmerman en Willy Groen geven leiding
aan een bedrijf met zes vaste medewerkers.
Deze medewerkers fungeren als voormannen
voor ingehuurd personeel. “Er wordt meesttijds met vijftien mensen gewerkt. We zijn
trots op de jongens die bij ons werken. We
investeren in onze mensen en het verloop is
laag. Naast functiegerichte cursussen, zoals
zaag- en snoeicursussen, bieden wij ze de
mogelijkheid om loopbaangerichte opleidingen te volgen, zoals European Tree Worker”,
vertelt Roel. Het bedrijf is gecertificeerd voor
ISO, VCA**, Groenkeur Boomverzorging en
Groenkeur Groenvoorzieningen. “Zo’n vijftig procent van ons werk is gerelateerd aan
de boomverzorging, de andere helft wordt
ingevuld met groenvoorziening, inclusief
hovenierswerk.”

Beheersing eikenprocessierups
De arbeidsfilm van Timmerman is het jaar
rond strak ingevuld met snoeien, de aanleg en
het onderhoud van particulier en openbaar
groen, met bomenwerk en - in de maanden
mei tot en met augustus - werkzaamheden
die betrekking hebben op het bestrijden van
de eikenprocessierups, de EPR zoals ze die in
Dieverbrug noemen. Een activiteit die een
specialisme is geworden omdat Roel en Willy
er een aantal jaren geleden een kans voor hun
bedrijf in zagen. De eikenprocessierups was in
eerste instantie vooral in Zuid-Nederland een
gezondheidsprobleem voor mensen en dieren, want de boom overleeft de rupsjes wel. In
de afgelopen zes jaar breidde het probleemgebied zich uit naar het noorden. “In 2008
kwamen we in contact met Silvia Hellingman
van Biocontrole Onderzoek en Advies, een

entomoloog met een bijzondere belangstelling voor de eikenprocessierups. Ze zocht in
Noord-Nederland samenwerking voor haar
onderzoek waarbij feromoonvallen met lokstof worden geplaatst om de ontwikkeling
van de rupsen te monitoren. Zo zijn wij in het
Noorden van start gegaan.”
Eerst werden er feromoonvallen opgehangen
en daarna werden de rupsen ook bestreden.
Achteraf kijkend ging het heel snel: 1000 vallen gezet in 2010 en 900 nesten geruimd, 4000
nesten geruimd in 2012 en dit jaar zelfs meer
dan 6500 geruimde nesten. Deze ontwikkeling
is vooral te danken aan de steun en inspanningen van de noordelijke werkgroep, waarin
tegenwoordig meerdere gemeenten, de
provincies Groningen, Drenthe en Friesland,
Staatsbosbeheer, de GGZ Drenthe en de GGD
Drenthe deelnemen.

EPR-station
Het bedrijf van Timmerman is vanaf maart tot
en met augustus actief met de planmatige
beheersing van de eikenprocessierups: het
monitoren (het ophangen van feromoonvallen) en het preventief (spuiten met nematoden) én reactief bestrijden. Dat laatste betreft
het opzuigen van rupsen en nesten of het
plukken van nesten en de afvoer ervan. Willy
Groen: “We hebben in Dieverbrug tegenwoordig een EPR-station. Hier kunnen we zelf de
ontwikkelingen volgen, zoals wanneer de
eipakketten uitkomen en wanneer de rupsen actief worden en nesten vormen. Aan de
hand van die waarnemingen maken we onze
planning en starten we de werkzaamheden
op, want er komt nog heel wat bij kijken. De
werkzaamheden zijn weersafhankelijk en ook
willen opdrachtgevers van tevoren bewoners
informeren. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Het EPR-station is echter ook een
ontmoetingsplaats. Ons bedrijfspand wordt
verder gebruikt voor educatie en overleg en
aansluitend een bezoek aan het EPR-station.”
In 2013 is in samenwerking met
Landschapsbeheer Drenthe en een aantal
deelnemende gemeenten gestart met Digidis
(het digitaal registreren van eikenprocessierupsen). “De medewerkers gaan op pad met
een laptop, waarmee ze de bestreden boom
direct in kaart kunnen brengen. Dit is voor de
opdrachtgevers direct zichtbaar”, aldus Willy.
Ook op het gebied van digitale ontwikkelingen staat het bedrijf niet stil.
“In 2011 zijn we gestart met het preventief
spuiten met nematoden”, vertelt Roel. Een veilige en duurzame methode waarbij we nematoden - aaltjes - met een grote spuitmachine

Roel Timmerman
Boomverzorging,
Groenvoorzieningen en
Hoveniersbedrijf
“Ons nieuwe bedrijfspand in Dieverbrug in
2010 is een goede zet gebleken. We hebben
hier de ruimte om te ondernemen. Neem nu
het EPR-station. Dat fungeert als een kennis- en ontmoetingscentrum, maar voor ons
in het een deurenopener naar nieuwe opdrachtgevers, die hier kennis kunnen maken
met ons en zien wat we nog meer doen.”
Willy Groen zorgt ervoor dat Timmerman jaar
na jaar bekender wordt bij de doelgroepen,
onder andere door folders en leaflets met
een duidelijke uitleg over de mogelijkheden
en aanpak van hun bedrijf en met een uitstekende voorlichtingsfolder over de eikenprocessierups. Timmerman staat ook jaarlijks op
de beurs De Groene Sector in Hardenberg,
want waar Willy mogelijkheden ziet om
Timmerman ‘in beeld’ te krijgen, laat ze die
kansen niet liggen.
Meer informatie: www.hoveniersbedrijftimmerman.nl.
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tot wel dertig meter hoog spuiten op eikenbomen
die gemarkeerd zijn. De nematoden hebben een
parasitaire werking en infecteren de rups. Deze
werkzaamheden voeren we ’s nachts uit, omdat nematoden geen UV-licht verdragen. Dit jaar hebben
we al 10.000 bomen bespoten. Deze bestrijdingsmethode met nematoden heeft zo’n grote vlucht
genomen, omdat de resultaten erg goed zijn.”
De trots van de onderneming, de Ufkes
Greentec 952-versnippercombinatie met
laadkraan achter de
Valtra-trekker.

Investeren in kansen
Is de eikenprocessierups dé katalysator in de ontwikkeling van het bedrijf van Timmerman? Roel is
duidelijk: “Het gaat niet om groeien. Je moet ervan
overtuigd zijn en er ook lol in hebben. Het ontwikkelt zich in de goede richting door hard te werken,
kwaliteit te leveren en door kansen te zien. De samenwerking met Biocontrole Onderzoek en Advies
heeft hieraan zeker bijgedragen, maar wij hebben
ook een risico gelopen door er vroegtijdig in te
investeren. Dat is ondernemen. Investeren in kansen om voorop te blijven lopen en blijven speuren
naar ontwikkelingen, zoals het omvormen en de
eikenprocessierups.”
Timmerman heeft meer ijzers in het vuur.
“Binnenkort starten we met een nieuwe bestrijdingsmethode tegen engerlingen op sportvelden,
ook met nematoden. Alweer een kans waarvoor
we overigens al hebben geïnvesteerd in een doorzaaimachine die we gebruiken voor het injecteren
van de aaltjes in de grond. We kijken ook naar de
lange termijn. Het afschaffen van glyfosaat in 2018
bijvoorbeeld. Dat lijkt vér weg, maar ik ben al bezig
met onkruidbestrijding met azijnzuur en daar hebben we zelfs al een quad met aangepaste Weed-It
voor gekocht.”
En blijft er na alle aandacht voor het bedrijf nog tijd
over? “Ja, dan gaan we met de kinderen op vakantie.” En verder hebben ze hun golfvaardigheidsbewijs gehaald, maar of er tijd is om te golfen… Dan
maar hopen dat er over tien jaar nog genoeg energie is om met een camper verre tochten te maken.

De quad met
aangepaste WeedIt-opbouw wordt
ingezet voor onkruidbestrijding door het
spuiten van azijnzuur.
Erg actueel nu in 2018
glyfosaat niet meer
mag worden gebruikt.

Het EPR-station
bij het bedrijfspand
in Dieverbrug
is bedoeld voor
waarneming, educatie
en onderzoek. Voor
Timmerman is dit
station tevens een
belangrijk marketinginstrument naar
opdrachtgevers.

Tekst: Michiel Pouwels
Foto’s: Timmerman, CUMELA Communicatie

Hoogwerker met MIA
Grondig wordt gespeld in Dieverbrug en zo kwamen Roel en Willy door een
artikel in het blad terecht bij leveranciers van hoogwerkers met de vraag welke
machines in aanmerking kwamen voor de MIA-regeling. Geen van de aanbieders had echter een antwoord, terwijl je die kennis juist daar zou verwachten.
Dus speurden Roel en Willy zelf naar de voorwaarden (uitstoot en gebruik van
biologisch afbreekbare olie) en mogelijkheden en regelden ze dat hun nieuwe
Genie 65-ruwterrein-telescoophoogwerker (21 meter werkhoogte) in aanmerking kwam voor milieu-investeringsaftrek. “Dat scheelt toch een hoop geld!”

GRONDIG - September 2013

51

