Met de hand als het kan,
met de machine als het moet
Ranox zoekt samenwerking met groene aannemers voor nieuw netwerk
Ecologie is een belangrijk onderdeel van de groene sector. Maar tegelijkertijd is geen grotere kloof denkbaar dan die tussen ecologen en groene
aannemers. Ecoloog Johannes Regelink van Ranox natuuraannemer wil die patstelling doorbreken door zelf een aannemerij op te richten en gaat een
samenwerking aan met Van Helvoirt Groenprojecten.
Auteur: Hein van Iersel

86

3 - 2016

3 min. leestijd

INTERVIEW

schoenen. Maar vergis je niet in dat ecologische

van ongeveer 18 hectares ontstaan. Het beheer

uiterlijk. Tien jaar geleden begon Regelink zijn
eigen bureau, waar inmiddels meer dan tien full-

van dit gebiedje is het eerste project dat Ranox
natuuraannemer en Van Helvoirt samen hebben

time adviseurs rondlopen. Allemaal in eigen dienst

aangenomen voor langere tijd; voor drie jaar, om

en werkzaam door heel Nederland.

precies te zijn.

Regelink: ‘Wat ik merkte is dat de adviezen die wij
opstelden voor onze klanten in de praktijk niet

Machinemensen

werden nagekomen. Daarom zijn wij een eigen
aannemerij begonnen: Ranox natuuraannemer.
De bedoeling is overigens niet dat wij zelf veel

Het is fantastisch zonnig lenteweer als ik met Valk
en Regelink door het natuurgebiedje struin. Ik heb
van de vooruitziende Valk een paar rubber laarzen

investeren in machines of uitvoerend personeel,

gekregen, die door de terreingesteldheid eigenlijk

maar dat wij daarvoor samenwerking zoeken met
bestaande groene aannemers. En Van Helvoirt is de
eerste samenwerkingspartner.’

niet nodig zijn. Deze kant van het natuurgebied
bestaat uit een smalle strook langs de voormalige
zandafgraving, die op plekken soms maar 50 meter
breed is. Maar daardoor ecologisch gezien niet
minder interessant, door de vele ondiepe vennetjes die hier zijn aangelegd. Regelink wijst ons op
de aanwezigheid van zowel struik- als dopheide,

Met die uitleg van Regelink is meteen de afspraaklocatie verklaard. Rondom een zandafgraving in
Milheeze in Noord-Brabant is een natuurgebied

Het bijzondere van vooroordelen is dat ze vaak
voor een groot deel waar blijken te zijn. En als
Remco Valk, directeur van Van Helvoirt, en zijn
tegenvoeter in het gesprek, Johannes Regelink
van Ranox, een paar minuten na elkaar aankomen
op de locatie waar we hebben afgesproken, blijkt
dat ook hier het geval te zijn. Valk komt als eerste:
met een brave en niet al te opvallende directieauto
type Ford of Opel. Remco Valk, met een hippe bril,
ziet er verder gewoon uit zoals accountmanagers
in de sector eruitzien. Johannes Regelink is andere
koek. Hij komt aanrijden in een huurauto, waarschijnlijk omdat onze afspraakplek niet met het
openbaar vervoer is te bereiken. Regelink heeft zijn
lange haar in een dikke staart op zijn rug hangen
en is verder ook gehuld in alle attributen van een
ecoloog: ski-jack van The North Face en grote berg-
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Johannes Regelink (1988) is naast directeur van Ranox natuuraannemer ook oprichter en

Remco Valk (1963) is directeur van Van Helvoirt Groenprojecten in Berkel Enschot. Valk

directeur van Regelink Ecologie & Landschap. Een derde bedrijf van Regelink is Apodemus

studeerde bos- en natuurbeheer aan Larenstein in Velp. Valk werkte eerder bij Heidemij/Arcadis/

field equipment, een webwinkel waar apparatuur voor veldonderzoek kan worden aange-

BTL Bomendienst.

schaft, waaronder apparatuur voor veldonderzoek aan vleermuizen.

die hier naast elkaar voorkomen. Dat wijst op
verschillende gradiënten wat betreft vocht. Overal
schieten berken en vliegdennen op. Als je die hun
gang laat gaan, is er binnen een paar jaar geen hei
meer te bekennen.

Ranox wil verdergaan op de
ingeslagen weg en een
landelijk netwerk oprichten
van bedrijven waarmee

aantal ecologisch waardevolle graslanden, die ook
beheerd moeten worden. Daar ontkom je er niet
aan om met maaiers te werken. Regelink wijst op
een van de poelen: ‘Dit is een interessante poel
voor de rugstreeppad. En die heeft voorkeur voor
plekken kale grond in de oeverzone. Dat kun je
veel beter even snel met een schop doen.’
Directeur Remco Valk van Van Helvoirt herkent het
beeld dat Regelink schetst en lijkt het daar zelfs
grotendeel mee eens. Anderzijds ziet hij binnen
zijn eigen bedrijf ook mensen die idolaat zijn van
flora en fauna, maar met die voorliefde niet veel
kunnen doen in het gewone werk in de stedelijke
groene omgeving. ‘Die mensen willen wij nu met
voorkeur inzetten op dit soort projecten. Wij hebben bijvoorbeeld iemand die in zijn vrije tijd een
bos onderhoudt, en mensen die alle vogels uit
elkaar kunnen houden. Dat zijn de mensen die wij
als eerste op cursus zullen sturen.’

gesproken met de Koninklijke Van Ginkel en andere bedrijven. Overigens is zowel Van Helvoirt als
Van Ginkel Heem-partner. Hoewel er geen harde
overlap hoeft te zijn tussen de Heem-bedrijven en
het toekomstige Ranox-netwerk, lijkt de voorliefde
van de Heem-bedrijven voor ecologische projecten
in de stedelijke omgeving wel een belangrijke pre.

samengewerkt wordt

Beide heren filosoferen over het verschil tussen
ecologen en groene aannemers. Regelink heeft
daar een duidelijke visie over: ‘Voor een ecoloog
geldt: doe het met de hand als het met de hand
kan, en alleen met de machine als het niet anders
kan.’ Aan de andere kant van de afgraving ligt een

Regio
Het initiatief voor de samenwerking ging uit
van Ranox. Het jonge bedrijf liep tegen een klus
aan die te groot voor hen was en zocht daarop
samenwerking met Van Helvoirt Groenprojecten.
Het project in Milheeze is niet het eerste dat de
beide bedrijven samen oppakken, maar wel het
eerste langjarige project. Maar succes smaakt ook
in dit geval naar meer. Ranox wil verdergaan op de
ingeslagen weg en een landelijk netwerk oprichten
van bedrijven waarmee samengewerkt wordt. Van
Helvoirt is de eerste, maar er wordt inmiddels al
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