PROFILEREN
Samen wat moois maken

ondernemen met

vaktechniek

Verheij Integrale groenzorg, Sliedrecht
Aanleg is bij Verheij Integrale groenzorg maar ongeveer een kwart van het werk. Veel belangrijker is het
jaarlijkse onderhoud. Al dat onderhoudswerk levert echter ook de mogelijkheid om soms weer iets nieuws te
maken, zoals de afgelopen maanden bij Suiker Unie, waar gelijk met het hoofdkantoor ook het groen in de
renovatie ging. Verheij maakte het terreinontwerp en voerde het werk ook uit.
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Project:
Opdrachtgever:
Looptijd:
Aanneemsom:
Uitvoerend bedrijf:
Werkzaamheden:

renovatie groen rond hoofdkantoor Suiker Unie
Suiker Unie
vijf weken
€ 70.000,Verheij Integrale groenzorg, Sliedrecht
aanleggen nieuwe tuin bij vernieuwde entree
hoofdkantoor Suiker Unie in Dinteloord en renovatie binnentuin
Verantwoordelijke Marius Verboom als uitvoerder en
medewerkers:
Sebastiaan Mijnster als meewerkend voorman

Van bovenaf is prachtig te zien hoe de vijver, een markant onderdeel van de tuin,
weer het centrale deel van de nieuwe aangelegde binnentuin bij Suiker Unie is
geworden. Tot groot genoegen van de medewerkers, zo heeft uitvoerder Marius
Verboom, die de klus leidt, gemerkt. “Iedereen is enthousiast dat de vijver is gebleven en weer zo’n mooie plek heeft gekregen.”

Natuurlijke partner
De heraanleg van het groen rond het hoofdkantoor van Suiker Unie in Dinteloord
is onderdeel van de renovatie van de kantoorvilla die voor het complex staat. De
oude villa is helemaal opgeknapt en via een vide verbonden met de andere kantoorgebouwen. Tegelijk met deze renovatie werd besloten om ook de binnentuin
die achter het kantoorgebouw ligt en het groen aan de voorzijde opnieuw in te
richten en iets uit te breiden.
Voor deze tuinrenovatie vond Suiker Unie in Verheij de natuurlijke partner, vertelt
commercieel manager Wilco Boender. “Wij doen al jaren al het groenonderhoud
op de terreinen van Suiker Unie. Dat betekent bij ons dat we ook veel contact
hebben met de opdrachtgever om duidelijkheid te hebben over afspraken en
de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Die korte lijnen waren nu het aanknopingspunt om snel betrokken te zijn bij de herinrichting. Voor ons is dat belangrijk, want negentig procent van het aanlegwerk dat we doen komt voort uit
contacten met bedrijven, overheden en instellingen waar we al aan het werk zijn.”
Bij Suiker Unie betekende dit dat Verheij de vraag kreeg om een plan te maken
voor de herinrichting van het groen. Boender: “Voor ons is dat de mooiste manier van werken in zo’n één-op-één-relatie. Dan kun je samen met de opdrachtgever een ontwerp maken en dat ook uitvoeren. Dat geeft de ruimte om alle tijd
en energie te steken in het maken van een ontwerp in plaats van het verwerven
van de opdracht. Aangezien wij het terrein goed kennen, kon onze ontwerper
een plan maken dat past bij de situatie. Omdat we van de mensen die er werkten
hoorden dat de vijver zo belangrijk was, hebben we die ook centraal gesteld in
het ontwerp van de binnentuin. Aan de buitenzijde ging het vooral om een representatieve hoofdentree. Daarin hebben we elementen verwerkt die horen bij
de fabriek, zoals de korven met stenen die normaal bij de suikerproductie worden
gebruikt.”

Korte lijnen
Plannen maken is één, deze ook betaald krijgen, is het tweede, weet ook Boender.
“Natuurlijk moet je ook hier binnen een budget werken. Dat geldt zeker bij dit
soort één-op-één-opdrachten. Je kunt dan echter samen kijken hoe je het kunt
vereenvoudigen en aanpassen om binnen het beschikbare bedrag te blijven. Als
we het dan eens zijn, nemen we het aan en zorgen we dat het werk binnen het
budget en zonder allerlei meerwerk wordt gerealiseerd.”
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1 Het complete project
is ontworpen door
Verheij, waarbij de
villa en de vijver als
uitgangspunt zijn
genomen.
2 Verheij werkt hoofdzakelijk met eigen
machines en eigen
auto’s vanwege de
herkenbaarheid.
3 Omdat het project
in de zomer wordt
uitgevoerd, is alleen
maar met kluitplanten gewerkt om toch
snel een groen beeld
te krijgen.
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4 Kleine blokken
worden gewoon
met de hand ingezaaid, waarna het
graszaad wordt ingeharkt en helemaal
uitgevlakt.

3

Door de korte lijnen en goede contacten kon dit project ook zo snel
worden gerealiseerd, vertelt uitvoerder Marius Verboom. “De eerste
vraag kregen we pas in maart. Daarna is het ontwerp gemaakt en pas
in de tweede week van juni konden we beginnen, terwijl we half juli bij
de opening van het kantoor de hele tuin moesten opleveren.”

Hergebruik van grond
In het hele traject was het volgens Verboom vooral de kunst om samen met de bouwaannemer de werkzaamheden zo goed mogelijk op
elkaar afgestemd te houden. “Om de binnentuin te bereiken, moesten
we door het nieuwe verbindingsgebouw heen, terwijl ook daar werd
gewerkt. Dan moet je dus veel overleggen om te voorkomen dat je
elkaar in de weg zit of elkaars werk ongedaan maakt. Bijzonder waren ook de veiligheidseisen die werden gesteld. Die zijn bij Suiker Unie
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buiten hetzelfde als in de fabriek. In de tuin moesten onze mensen
daarom werken in brandwerende kleding en met een bouwhelm op
het hoofd.”
Een bijkomend aspect was het gebruik van eigen grond uit de depots
van Suiker Unie. Mooi, maar ook lastig, weet Verboom. “We hebben
aan de voorkant veel digestaatgrond uit de vergister gebruikt. Dat is
een mooie grond met veel stikstof en fosfaat, dus goed voor de groei
van de plant, maar de grond heeft nog geen structuur. Dat voel je als je
erover loopt; het kleeft en is plakkerig. Daarom hebben we er toch wel
werk aan gehad om het te mengen met gewone grond om een goed
plantbed te krijgen. Dat doen we echter graag: meedenken om zoveel
mogelijk met een gesloten grondbalans te werken. Het gebruik van dit
restproduct uit de fabriek scheelde veel aanvoer van grond.”

5 Voor de kantine
is een vlonder gemaakt met daarvoor
trappen, die ook als
zitplaats dienen.
6 Het hele werk is in
vijf weken uitgevoerd met vast vier
man. Omdat buiten
dezelfde veiligheidseisen gelden
als binnen moest er
continu met de helm
op en met brandwerende kleding
worden gewerkt.
7 In het hele plan is
de bestaande vijver
centraal gesteld,
maar is er wel een
vlonder gemaakt
om een verbinding
tussen het water
en de gebouwen te
creëren.

5

8 Voor de ingang
staan drie metalen
kisten met daarin
kalkstenen die ook
in de suikerproductie
worden gebruikt.
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Door de aanleg midden in het groeiseizoen werkt Verheij in dit project
meer dan normaal met kluitplanten. Zelfs de haagbeuk is als potplant
aangeleverd om bij de start toch een groene heg te krijgen. Daarnaast
betekent het nieuwe groen dat er deze zomer extra rondes nodig zijn
om water te geven, een klus die bij Verheij in het gewone onderhoudswerk terecht komt. “Op die manier weten we zeker dat het gebeurt en
kunnen we inboetgarantie geven.”

Samenwerken belangrijkst
In totaal is Verheij met vier man ongeveer vijf weken bezig geweest met
het werk. Alleen in de laatste week is dat aantal verdubbeld, omdat er
dan een ploeg bij komt die al het plantwerk doet. De weken daarvoor
is er een vaste ploeg, waarin Sebastiaan Mijnster optreedt als voorman.
Hij regelt het werk en onderhoudt ter plekke het contact met de men-
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sen van Suiker Unie. De goede contacten en het samenwerken vertalen
zich ook in het oppakken van werk. Aan het eind van de dag, als het
straatwerk klaar is, komt er een veeg- en zuigauto van Suiker Unie die
ervoor zorgt dat alle klei en zand weer van de straat is. Samenwerken
is voor Verheij ook het belangrijkste, vertelt Boender. “Overal en altijd
willen we kunnen communiceren met de opdrachtgever of de mensen
die er wonen of werken. Daarom werken we ook niet met Polen. Prima
werknemers, maar we vinden het belangrijk dat als medewerkers aan
het schoffelen zijn bij een zorginstelling ze ook een praatje kunnen maken met het oude opaatje dat daar woont. Dat is namelijk ook kwaliteit:
zorgen dat je samen met de mensen het werk doet.”
TEKST: Toon van der Stok
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