Weggezakte hoogwerker

Klimaatverandering: wanneer
verandert extreem weer in
een overmachtssituatie?
Het beeldenboek moet een middel zijn en geen doel op zich
De afgelopen weken hebben we weer aan den lijve ondervonden wat klimaatverandering inhoudt: hoge temperaturen en enorme hoeveelheden
neerslag in een korte periode. Er zijn inmiddels al de nodige congressen vol geleuterd over de noodzaak om onze steden klimaatbestendig in te richten.
Helaas geldt ook hier dat praatjes vooralsnog geen gaatjes vullen en weinig doen voor de problemen waar beheerders en aannemers op dit moment
mee geconfronteerd worden.
Auteur: Hein van Iersel
Een waargebeurde anekdote: op de dag dat wij als
redactie van Stad+Groen dit verhaal in de steigers
zetten, kom ik langs een wat slordig geparkeerde
hoogwerker, toch gauw 17 ton schoon aan de
haak, die half weggezakt ligt in een watergang.
Misschien niet handig van de hovenier in kwestie
om meteen na een lange en intense bui zo dicht
langs de sloot te rijden.
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Ik vertel deze anekdote aan Robert Smid van
Dupré, die het verhaal herkent: ‘Natuurlijk is dat
niet slim van de betreffende aannemer, maar ik kan
het wel plaatsen. Ik zie dit ook bij mijn mensen, dat
ze soms gestrest raken van de weersomstandigheden. Er staat heel veel druk op de ketel. Wij werken
al een paar maanden lang iedere zaterdag en toch
krijgen wij ons werk niet af. Wij hebben in deze

periode sowieso veel meer werk dan we mensen
hebben. Als je dus achteropraakt, omdat je door
een tropische bui of een totaal onbegaanbare
ondergrond niet aan de slag kunt, heb je dat niet
zomaar ingehaald.’ Ook de andere twee aannemers
die wij ondervragen, herkennen dit. Douwe Snoek
van de Snoek Groep uit Friesland: ‘Als je normaal
door het jaar heen met vijftig mensen aan het werk
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Aannemers moeten niet zeuren. Ze wisten precies waar ze
aan begonnen en daarbij: extreem weer is niet van vandaag
of gisteren
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bent, dan heb je ineens het dubbele aantal mensen nodig. Dan is het frustrerend dat je ondanks
alles je werk toch niet gedaan krijgt.’ Nog frustrerender is het volgens Snoek als de opdrachtgever
daar geen enkel begrip voor kan opbrengen. En
alleen maar redeneert: ‘Dit is het bestek en dit het
beeld. Daar heb je je aan te houden.’ Snoek: ‘En
je kunt niet onbeperkt mensen bijschakelen. Wij
lossen de pieken op door de inzet van zzp’ers en
uitzendkrachten, maar het is nog een hele kunst
om goede mensen te vinden. Als je geen goede
mensen hebt, stijgen wel je kosten, maar zullen de
productiviteit en de efficiency sterk dalen.’
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Beeldenboek
Wilco Boender van Verheij Integrale Groentechniek
durft nog een stap verder te gaan: ‘Een beeldenboek zou geen doel op zich moeten zijn, maar een
middel. Door deze extreme weersomstandigheden

is het in sommige gevallen ronduit onmogelijk om
aan het beeld te voldoen.’
Oplossingen liggen niet echt voor de hand. Robert
Smid, die naast CEO van Dupré ook interim-voorzitter is van de VHG, ziet als belangrijkste oplossing: meer begrip in de keten. Opdrachtgevers
moeten wat coulanter worden en bij extreem weer
misschien een half oog dichtknijpen. Boender en
Snoek onderstrepen dat natuurlijk, waarbij Snoek
met name een taak ziet voor de regelgeving.
‘We moeten veel cross-sectoraler gaan werken.
Wanneer wij extra veel mensen nodig hebben, dan
zijn er misschien andere sectoren die arbeidskrachten over hebben.’ Helaas is dat geen oplossing die
binnen de groene sector of de VHG gerealiseerd
kan worden. Daarvoor is het een must dat er mkbbreed wordt overlegd. Snoek heeft persoonlijk wel
wat ervaring met dit soort arbeidspools. Mensen
die in de winter in de bosbouw werken, zouden
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‘Wanneer wij extra inzet
nodig hebben, zijn er
misschien andere sectoren
die mensen over hebben’

heel goed in het voorjaar aan het werk kunnen in
het groen. Rol van de overheid is volgens Snoek
dat die dit soort arbeidsbemiddeling makkelijker
moet maken. Jaap van der West van het Groningse
Vertisol blijft redelijk nuchter onder het probleem.
Hij kan zich niet voorstellen dat het probleem
alleen voor aannemers geldt. De eigen groendienst
van gemeenten worden net zo hard getroffen.
‘Beide partijen moeten naar mijn mening hun
gezond verstand gebruiken, gecombineerd met
een redelijke dosis coulance van beide zijden.’
Afsluitend concludeert Van der West: ‘We moeten
met elkaar beseffen dat je door de toenemende
extreme weersomstandigheden minder werkzame
dagen tot je beschikking hebt waarin hetzelfde
werk moet gebeuren. Dit betekent dat de kosten
en de werkdruk in de toekomst nog meer zullen
toenemen. Er ligt ons dus nog een aantal uitdagin-

www.stad-en-groen.nl
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Bestekken moeten standaard voorzien worden van een clausule
voor dit soort extreme weersomstandigheden

Er is een toenemende trend dat gemeente het sanctiewapen
hanteren om hun eigen tekorten aan te vullen
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Ik herken een toenemende stress bij beheerders en
medewerkers door werkdruk

gen te wachten.’ De problemen gaan natuurlijk verder dan alleen het extreme weer. In de enquête die
Stad+Groen uitzette verzucht een lezer: ‘Het gaat
ook om de nasleep van extreme regen. Het water
blijft lang in plantvakken, borders en op gazons
staan. Probeer in een natte border maar eens te
schoffelen en ga na een paar dagen kijken. Het is
weer vastgeregend en groeit gewoon verder. Een
normale schoffelfrequentie is vijf tot zes weken,
door het natte weer in combinatie met de hogere
temperaturen is dit teruggedrongen tot één á twee
weken.’
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Oplossingen
In de enquête die Stad+Groen naar aanleiding van
dit vraagstuk op haar site plaatste worden een aantal suggesties gedaan om dit op te lossen. Meest
gehoorde aspect is: communicatie, communicatie
en nog eens communicatie. Dat klopt natuurlijk:
wanneer je de burger niet informeert kun je niet
verwachten dat hij of zij rekening houdt met jouw
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problemen. Anderzijds wordt de burger al doodgecommuniceerd, dus een remedie voor alle problemen is dit zeker niet. Een andere verzuchting
uit de enquête betreft de manier waarop zaken
worden benaderd; ‘Er is meer op aarde dan doelen,
targets en geld! Waarom spreekt de enquête over
‘coulance’ ‘niet zeuren’ en ‘sanctiewapen’ en niet over
‘vertrouwen’.’ Volgens deze lezer is er een drastische
reset nodig van de samenleving om vertrouwen
weer op één te krijgen.

Be social
Scan of ga naar:
www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5927
Jaap van de West

Douwe Snoek
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