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STERK WERK

Best is beter dan goed
Loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts BV, Zundert
Niet om de meeste uren te maken - er zijn zelfs twijfels over de terugverdientijd - maar Huijbregts heeft deze 1,30 meter
Imants-diepspitter aangeschaft om de percelen op zijn best te maken. Door deze filosofie, gebaseerd op eigen tuinbouwafkomst,
en het graag aangaan van uitdagingen groeit het bedrijf snel.

Diepspitter aan het werk.

De aankoop van een nieuwe Imants-spitmachine past in het
streven van Wil Huijbregts om het ‘beter’ te doen. Wel spectaculair, maar eigenlijk ook weer niet, als de nieuwe Steyr
Terrius met nog geen kilometer per uur aan het diepspitten
is. We zijn op een acht hectare groot perceel dat na de ruilverkaveling moet worden aangepakt. Er zitten hoge koppen
met vrij vette zwarte grond in, het bevat oude gedempte
sloten en lage schrale stukken. Het doel is om het geheel
weer mooi vlak te leggen met een constante grondsamenstelling in het gebruikelijke dakprofiel. Huijbregts heeft daar
de bekende kilverborden voor en werkt met 3D-machine-
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besturing. Daar zit niet de clou. De clou zit erin dat Huijbregts vooraf profielgaten steekt om samen met de tuinder
of kweker de opbouw te bekijken. Daarna worden op maat
de koppen met zware grond en de laagtes aangepakt en
wel zodanig dat overal een nagenoeg even dikke laag vettere zwarte grond komt. Als het nodig is, wordt op hoge
stukken de teeltlaag eerst afgegraven en wordt de schrale
ondergrond verplaatst naar elders, waar die dan weer wordt
toegedekt. Daarna worden deze stukken met de diepspitter gemengd. Wil Huijbregts daarover: “We spitten altijd tot
tachtig centimeter diepte om de grond op wens te vermen-

gen en te verschralen. Van een aantal klanten kwam de vraag
of het niet wat dieper kon. Daarom hebben we deze Imants
gekocht. Nu kunnen we tot 1,30 meter diepte en daarmee
elk perceel weer honderd procent op orde brengen. Daarom
hebben we hem gekocht”, aldus Huijbregts. Dit werk is in
een stroomversnelling gekomen nu de ruilverkaveling Zundert net is afgrond. “Dat levert extra werk op en dat is mede
de basis voor deze aanschaf.”
Om het gehele perceel er gelijkwaardig bij te hebben liggen,
wordt na het pleksgewijs diepspitten het gehele perceel nog
eens met de Imants-snelspitter aangepakt. Huijbregts realiseert zich dat de inzet van de diepspitter beperkt zal zijn.
“Dat weet je, we spitten alleen daar waar nodig diep om de
kosten beperkt te houden. Ik verwacht de machine op termijn redelijk terug te kunnen verdienen en verder moet je
het zien in het totaalplaatje van werkzaamheden. Wij kunnen
zo honderd procent kwaliteit leveren. Dan blijf je aan de bal.”

Verbreding
Wil Huijbregts heeft het loonwerk opgepakt met het ponsen
van preiplantgaten en het spitten bij omliggende tuinders.
Hij weet daarom goed waar hij het over heeft. Huijbregts
heeft zich van meet af aan toegelegd op het bouwen van
specialistische apparatuur, als die nodig is. Ook al kostte dit
misschien rekenkundig te veel tijd in de werkplaats, hij zag
het als diepte-investeringen die nodig zijn om het verschil
te maken en zo de klanten te behouden. Dat is nog steeds
de filosofie, getuige diverse machines, bijvoorbeeld een met
perslucht uitgevoerde schoffel om niets te raken en een speciale folielegger voor de aardbeienteelt in bakken, en planten snoeiapparatuur met 3D-GPS voor bijvoorbeeld de buxusteelt. Daarbij bezit Huijbregts een gezonde portie optimisme
en is hij nooit bang dat iets niet kan. Hij ziet elke vernieuwing
als uitdaging. Zo breidden de werkzaamheden zich uit en
kwam ook het grondverzet in beeld. Het lokale grondverzet
breidde zich snel uit tot een zelfstandige GWW-tak, elke keer
gevoed vanuit de drive elke uitdaging aan te gaan en dat je
het dan ‘beter dan goed’ moet doen om later terug te mogen
komen. “Wij hebben voor onze grondverzettak bewust geïnvesteerd in GPS-machinebesturing en hebben al een hybride
rupsgraafmachine gekocht om, daar waar er om wordt gevraagd, het verschil te kunnen maken”, aldus Huijbregts. Met
als resultaat dat hij nu een eigen calculator/uitvoerder heeft,
grotere projecten aanneemt en voor een grote opdrachtgever in de eigen streek bijvoorbeeld een grote klus - de aanleg
van de randweg bij Zundert, met alles erop en eraan, tot aan
het asfalt - heeft mogen uitvoeren. “Natuurlijk moet je goed
werk leveren, dat geldt in het grondverzet net zo goed als
in de tuinbouw”, zegt Wil. “Ook hier geldt: ‘best is beter dan
goed’. Dat is de enige manier om terug te komen. Je moet
ervoor zorgen dat ze je willen hebben.”
Huijbregts geeft aan dat het daarnaast vooral ook gaat om
relaties. Je moet mensen kennen en ze moeten jou kennen.
Om daar meer tijd voor vrij te kunnen maken, heeft hij een

Loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts BV
Wil Huijbregts is rond 1985 begonnen met loonwerk
voor aangrenzende tuinders, in eerste instantie met een
ponsmachine voor preiplanten en een spitmachine. De
werkzaamheden hebben zich uitgebreid met een totaalpakket aan gespecialiseerde diensten voor tuinders en
boomteeltbedrijven. De landbouwtak omvat nog ruim
de helft van de omzet. Daarnaast is er een grondverzettak opgericht, met daarbij een eigen compostering en
grondbank. Verder wordt er via de aparte besloten vennootschap HTR Recycling constructiewerk uitgevoerd.
Hubra Fieldmanagement is een nieuwe besloten vennootschap, waarin het sportveldonderhoud is ondergebracht. Het bedrijf wordt nu gerund door Wil en Ingrid
Huijbregts samen. Het heeft 22 medewerkers in vaste
dienst en huurt losse krachten in. Het is VCA*-, VKL- en
ISO 9001-gecertificeerd. Meer informatie: www.grondwerkenhuijbregts.nl.

Wil en Ingrid
Huijbregts bij
het bedrijf.

planner aangesteld op het bedrijf. “Dat kan ik iedereen aanraden. Dat geeft veel meer rust en tijd om de accenten te
verleggen en te investeren in contacten en bijbehorende
mensen en machines om het verschil te kunnen maken.”

Verder verbreden
Inmiddels groeit het bedrijf mee. Om vrijkomend hout van
de boomkwekers te kunnen afvoeren, is een eigen compostering opgezet. Daar kunnen anderen nu ook terecht. Om
samen met de kennis en kunde machines aan te passen en te
bouwen, is de zelfstandige recyclingtak HTR opgericht, waarin onder andere containers op maat voor derden worden gebouwd. Het groenverzamelpunt is weer uitgebreid met een
afvalbrengpunt en vervolgens is er ook een eigen grondbank
opgericht. “We groeien nu snel uit onze jas en hebben de uit-
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breidingsplannen voor de huidige locatie rond: een nieuwe
werkplaats met alles erop en eraan, een nieuw kantoor, verharding en herinrichting van de grondbank met vakken voor
gekeurde grond en een bijbehorende zeefinstallatie”, aldus
Huijbregts. En dan weer dezelfde cirkel. Je kunt proberen
dit eerst op orde te hebben, maar Huijbregts heeft al weer
nieuwe kansen opgepakt: fieldmanager bij NAC, met alles
erop en eraan. Intussen heeft hij de volgende afspraak al
weer staan voor een prestigieus meerjarenproject dat, als hij
het binnenhaalt, weer een flinke boost aan het bedrijf geeft.

Huijbregts ontwikkelt veel specialistisch
materieel voor de tuinbouwsector. Treffend
voorbeeld is deze schoffel, waar via perslucht aan de voetjes wordt voorkomen dat
plantdelen worden afgesneden.

Naast groencompostering heef Huijbregts
ook een complete containerdienst, waarbij
het onder HTR Recycling ook bakken voor
derden vervaardigt.

“Daar kan ik nog niets over zeggen, maar als het lukt, hebben
we er weer een prachtige uitdaging bij. Een uitdaging waarbij we net als het spitten en het fieldmanagerswerk bij NAC
de puntjes op de i moeten blijven zetten. Dat is en blijft het
spel. Enerzijds uitdagingen aangaan en anderzijds mag je je
roots van ‘best is beter dan goed’ niet uit het oog verliezen.
Ook dat is een uitdaging op zich.”
TEKST:: Gert Vreemann
FOTO’S: Vreemann, Huijbregts

De compostering is ontstaan vanuit de behoefte van bomentelers
om hun groenafval af te voeren.

Hubra Fieldmanagement
NAC en Hubra Fieldmanagement BV hebben op 19 juli
overeenstemming bereikt over een langdurige samenwerking. Het jonge bedrijf, dat onder leiding staat van
Erwin Braspenning en Wil Huijbregts, is de komende
vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de
velden van het trainingscentrum en van het hoofdveld
van NAC. Vorig jaar won NAC, onder leiding van grassmasters Erwin en vader Jan Braspenning, nog de prijs
voor het beste veld van de Jupiler League. Huijbregts
heeft voor dit werk de aparte besloten vennootschap
Hubra opgericht, waarin hij Jan en Erwin Braspenning
in dienst heeft genomen en al het materieel voor deze
werkzaamheden van NAC heeft overgenomen. Ook
deze stap is voortgekomen vanuit de drive om nieuwe
avonturen aan te gaan. Van het trainingscentrum van
NAC Breda moest de toplaag worden verwijderd. Huijbregts wist deze klus binnen te halen. Zo lagen er lijntjes,
kwam er een businesssite bij NAC, ontstonden er nieuwe
relaties en haalde hij het verwijderen van de toplaag in
het stadion van NAC binnen. Dat was mede doordat hij
geschikte vervangende grond wist te regelen, waar NAC
zelf niet aan kon komen.
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