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Groene sector Hardenberg
Contact met de bodem
De Groene Sector is door de jaren heen uitgegroeid naar een tuin- en parkbeurs van formaat. Uit Noord-,
Midden- en Oost-Nederland weten veel mensen met groene vingers Hardenberg te vinden. Dit jaar waren dat er
volgens de beursorganisatie ongeveer 18.500, verdeeld over drie dagen. Dat zijn er net zoveel als vorig jaar.

H

ardenberg heeft in de tuin- en
park wereld een naam die klinkt
als een klok. Dat is ook zo bij de
oosterburen uit het gebied rond Meppen,
Nordhorn en Rheine direct over de Duitse
grens. Ook zij weten Hardenberg te vinden.
Bij de Groene Sector in Venray, die 5, 6 en
7 februari jongstleden voor de tweede keer
plaatsvond, moet die bekendheid nog groeien.
In z’n eerste editie vorig jaar trok Venray
4.700 bezoekers. Dit jaar hoopt de organisatie
op aanzienlijk meer. De kans daarop lijkt een
redelijke kans van slagen te hebben met het

De Boemerang van Empas spuit rondom
palen en andere obstakels met een diameter
tot 35 cm. De U-vormige constructie draait
in het voorbijgaan om de paal heen, waardoor de hele omtrek wordt behandeld. Door
de ‘platte’ constructie kan de Boemerang
ook terecht onder bankjes en vuilnisbakken.
Compleet met de hydraulische arm zit de
prijs rond de 18.000 euro.
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dichtbevolkte Duitse Ruhrgebied pal naast
de deur en grote plaatsen als Eindhoven,
Nijmegen en Roermond in de directe omgeving. Mogelijk dat de moeizaam draaiende
economie die groei wat tempert.

Bezoekers
In Hardenberg was dat voor het gevoel van
de standhouders het geval: ze dachten dat
het minder druk was dan in 2011. Uit de
bezoekersaantallen die de organisatie heeft
verstrekt, valt dat echter niet af te leiden.
Mogelijk dat de rustige eerste dag

Deze Turf Smart van Carlisle is nieuw bij
Middelbos in Assen. De band meet
24x12.00-12 en draagt 770 kg bij een druk
van 1,5 bar. De importeur is ook importeur
van Cultor-banden, een merk dat het bedrijf
omschrijft als ‘een band met een bekend
gezicht voor een vriendelijke prijs’. De in
Europa geproduceerde Cultor vervangt de
merken Barum, Semperit en Uniroyal.

(4.600 bezoekers) een toon heeft gezet,
waardoor de 7.500 bezoekers die er op de
woensdag waren voor het gevoel minder
telden. De laatste dag, de donderdag, zat met
zo’n 6.500 bezoekers qua aantal tussen de
dinsdag en de woensdag in. Hardenberg
vond dit jaar voor de veertiende keer plaats
en telde ruim 260 standhouders. Het gehele
complex van de Evenementenhal was in
gebruik. Hardenberg startte in 2000 met
32 standhouders.
Deze vierwielbestuurde Rigitrac van Vossebeld Oldenzaal heeft Country King’s van Nokian in de maat 620/60R26,5. De Rigitrac heeft een lengtescharnier en
houdt daardoor beide assen en ook de werktuigen in de hef voor en achter evenwichtig aan de grond.

De Iseki IMAT27S Multi-tool vormt de basis
voor twee heggenscharen, een kantensnijder
met draadkop en/of een kleine motorzaag.
Deze vier ‘tools’ zijn met een snelkoppeling
vast te klikken op de Multi-tool. Die kost
425 euro inclusief btw. De draadkop kost
91 euro; de kettingzaag en de heggenschaar
zitten op 370 euro. De 26 cm3 Kawasaki-benzinemotor levert 0,9 kW bij 7.500 toeren.

De RPD 15 en de REC 15-rugspuiten zijn
nieuw in het gamma van Birchmeier. De nuttige inhoud van deze rugspuiten – dat zal
gezien de type-aanduiding niet verbazen –
is 15 liter. De RPD (links) is met zijn nieuwe
pomphefboom vooral ergonomisch verbeterd.
De REC is met zijn accu voor het elektrisch
aangedreven pompje vooral bestemd voor
het professionele segment. Birchmeier
wordt in ons land op de markt gebracht
door DCM Nederland in Katwijk, een onderdeel van de Belgische Group De Ceuster.
Dit bedrijf startte in 1966 met het ontsmetten
van tuinbouwgronden en is uitgegroeid tot
een gespecialiseerd loonbedrijf voor de tuinbouw, de sportwereld en het openbaar
groen.

Een bosmaaier (motorzeis is eigenlijk een
beter woord) moet ook op verharding veilig
werken, zonder het risico dat het apparaat
steentjes of puinresten wegslaat. De nieuwe
Weed-Go kunststof beschermkap van Weber,
die via Stierman op de markt komt, valt
vooral op door zijn lage gewicht en het
goede zicht dat hij biedt op het werk.
De montagebeugel is leverbaar voor vijf
steel-diameters (26, 28, 30, 32 en 36 mm).
Inclusief de montagedelen kost de kap
207 euro excl. btw. Inclusief een onkruidborstel
zit de prijs op 382 euro. Een deel van de
rand van de kap is opklapbaar, waardoor
er ook bij stoepranden, tuinmuurjes en
schuttingen goed benaderbaar zijn en er
streeploos te werken valt.

Van Donar Groen in Nieuw Vennep zijn deze
bijzondere combinaties van vork en spade
(links) en vork en schoffel (midden en rechts).
Door hun grofgetande snijvlak hebben ze
weinig moeite met dunne wortels; daar gaan
ze gewoon doorheen. De linkse versie heet
toepasselijk ‘Spork’ en kost inclusief steel,
maar exclusief btw 45,45 euro. Voor de brede
schoffel moet je onder dezelfde voorwaarden
41 euro neertellen en voor de smalle 34 euro.
Donar Groen is een groothandel in handgereedschap, boomverzorgingsmaterialen,
ladders, trappen, veiligheidsschoenen en
bedrijfskleding. Het bedrijf levert met een
24-uurs service door het hele land rechtstreeks aan de eindgebruiker.
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