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CLEANMOWER

Zuinig maaien
in Waalwijk

Tekst en foto’s Jasper Lentz

ERIK-JAN TREFFERS, ASSISTENT-UITVOERDER WML FACILITAIR
Erik-Jan Treffers is assistent-uitvoerder en
stuurt dagelijks de afdeling groenvoorziening
van WML Waalwijk aan. Voor het grasmaaien
heeft WML zes cirkelmaaiers, twee kooimaaiers
en de Cleanmower. Treffers: “De machinale
ploeg voert alle voorkomende klussen uit
met onze eigen machines. We hebben een
mix van medewerkers met afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat zijn bijvoorbeeld langdurig
werkzoekenden of mensen met een lichte
verstandelijke beperking.”
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WML is een dochteronderneming van Baanbrekers.

Het was voor de machinist even wennen, maar inmiddels rijdt Henry
Braat ervaren rond op de Toro-werktuigendrager met twee
Cleanmower-units. WML facilitair heeft de machine begin vorig jaar
aangeschaft omdat het bedrijf brandstof wilde besparen en omdat
het medewerkers een comfortabele werkplek wil bieden.

D

e Cleanmower van Verhart Groen
uit Montfoort wint twee jaar geleden
op GroenTechniek Holland het
Gouden Klavertje Vier. De Clean
Mower zou gaan concurreren met de bosmaaier. En volgens Erik-Jan Treffers, assistentuitvoerder bij WML Facilitair in Waalwijk is
dat tot op zekere hoogte ook wel uitgekomen.
“Toch moet er op sommige plekken soms
toch nog een bosmaaier aan te pas komen.
Bijvoorbeeld bij obstakels op steile oevers,
daar is het lastig werken met de Cleanmower.”
Wat brandstofbesparing betreft, is de voorspelling wel uitgekomen. “Het scheelt veel
ten opzichte van het werken met alleen
maar bosmaaiers. We tanken de Toro af voor
15 euro. De brandstof die in de bosmaaiers
gaat is een stuk duurder en bovendien heb
je meer liters nodig. Met een volle tank kan
de Toro een dag vooruit.”
Volgens Treffers komt de Cleanmower vooral goed uit de verf op grote gazons met veel
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bomen en paaltjes. “Het beste resultaat
behalen we als we één of twee personen
achter de Toro aansturen voor de hoekjes
waar de machine niet bij komt.”

Ergonomie
Naast de besparing was er met de aanschaf
van de twee Cleanmower-units nog een doel
gemoeid. “We vinden het van groot belang
dat onze medewerkers op een ergonomisch
verantwoorde manier werken”, legt Treffers
uit. “Ze hoeven nu niet meer de hele dag
met een bosmaaier op hun schouders rond
te lopen. Ze kunnen nu comfortabel op de
Toro zitten.”
Op dit moment is Henry Braat de enige
machinist. Volgens Treffers komt dat door
het pakket maaiwerk dat WML uitvoert en
door het feit dat ze eerst wilden kijken naar
de resultaten van de Cleanmower. “In de toekomst sluiten we uitbreiding van de vloot
CLeanmowers niet uit”, laat Treffers doorschemeren.

Tuin en Park Techniek maart 2016

29

