vakbeurs

groene sector hardenberg

Tekst en foto’s Henk Beunk

Praktijkdemo’s geven sjeu aan beurs
De vakbeurs Groene Sector in Hardenberg is een stabiele factor
in het tuin- en parklandschap. De beurs die begin januari werd
gehouden, trok 18.436 bezoekers. Nagenoeg net zoveel als vorig
jaar. Vooral de praktijkdemonstraties werken goed.

H

ardenberg sprak dit jaar op de 18e
editie van de Groene Sector van
een metamorfose. Er was – om in
de woorden van de organisatie te
spreken – vanalles te zien, te doen en te
beleven. Met het Groene Inspiratiepark en
de belevingstuin (aangelegd door Stihl) was
dat ook inderdaad het geval. Ook op andere
plaatsen wekte de beurs de indruk van een
overdekt stukje buiten. De wedstrijden voor
jonge tuinprofessionals versterken al jaren
het praktijkkarakter van de Groene Sector.
Ze waren ook dit jaar weer een genot om
naar te kijken.
In een aparte hal gaf Stihl samen met IPC
Groene Ruimte workshops. Ook vanuit
anderebronnen zijn er in Hardenberg elk
jaar diverse lezingen en presentaties. De
kreet Groen & Innovatief blijft van toepas-

sing. Met de speciale Groene Sector-app linkt
de beursorganisatie een gerichte belang
stelling van bezoekers aan standhouders.
Initiatiefnemers van het Groene Inspiratiepark waren Espalier, Husqvarna, Innogreen
en Van Vliet Kastanjehout.

De droge herfst met engerlingen- en emeltenschade en de
relatief strenge winter zorgen ervoor dat veel gazons een
opknapbeurt kunnen gebruiken. De getrokken doorzaaier
van Vredo heeft een werkbreedte van 63 cm en een zaai
afstand van 3,5 cm. Je kunt de machine ook in de hef hangen.

Veel interesse voor de schuimdoseerder van Iprogreen uit
Haaksbergen. Volgens de fabrikant houdt het biologisch
afbreekbare schuim de warmte langer vast waardoor de
onkruiddodende werking van het hete water beter is. De
getoonde versie is geschikt voor oppervlaktes tot 250 m2.

Veel elektrisch
De trend van de accu die de benzinemotor
vervangt, zet zich onverminderd door. Naast
Nimos, toonde Van Blitterswijk de nieuwe
elektrische G4 van Goupil.
Niet elektrisch, maar wel nieuw is de werktuigendrager SG60 van Schell. Met zijn vermogen net onder 50 pk hoeft hij nog niet
aan de strengste emissie-eisen te voldoen
en is dus flink goedkoper dan de sterkere
versies van de SG die boven 50 pk zitten.
Een andere trend waar je in Hardenberg niet

beurs feiten & cijfers
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Locatie
Tijdstip
Aantal standhouders
Aantal standhouders 2016
Aantal bezoekers
Aantal bezoekers 2016
Aantal bezoekers 2015

HAL Hardenberg
10, 11 en 12 januari 2017
247
254
18.436
18.702
18.247

Beurstijdstip 2018

9, 10 en 11 januari

Tuin en Park Techniek februari 2017

Tuin en Park Techniek februari 2017
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omheen kon, is het toenemende aantal alternatieven voor onkruidbestrijding nu glyfosaat
als chemisch middel definitief in de ban is
gedaan. Onkruidborstels en/of een bewerking
met heet water zie je het meest. Dat neemt
niet weg dat vegen de beste preventie blijft
voor onkruid op verhardingen. Als je elke
keer het potentiële zaaibed voor kiemende
onkruidzaden weghaalt, scheelt dat een
heleboel werk achteraf. Ook bij onkruid
geldt: voorkomen is beter dan genezen.

trend

Volgend jaar is de Groene Sector van 9 tot en met
11 januari.

Accu’s rukken verder op

De E-Powerbarrow van Altrad was al eerder bekend, maar
de ontwerper was nog niet tevreden over de regeling van
de elektromotor van de elektrische kruiwagen. Dat is hij nu
wel: dus soepel versnellen en vertragen en eenvoudig te
bedienen.

De ULB 1500 van Pellenc kost zo’n 2.000 euro. Voor dat
geld heb je dan een stille krachtbron die waterdicht is.
Regen kan het werk niet hinderen. Dankzij reflectie is hij
ook traceerbaar in het donker voor het geval iemand met
het vermogen van 1,5 kWh heel lang doorwerkt.
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Nimos toonde in Hardenberg het concept van de elektrische werktuigendrager Posi-Trac voor gebruik op
straat. Voor begraafplaatsen had de fabrikant uit Rhenen al een versie. De accu van nieuwkomer houdt het
volgens Nimos op vol vermogen vijf uur vol. Hij komt naar verluidt in september van dit jaar op de markt.
Nieuw is ook de werktuigendrager/transporter G4 van Goupil, het Franse merk dat tot de Polaris Groep
behoort. De G4 mag tot 1.200 kg dragen en is met lithiumaccu’s onder normale omstandigheden goed voor
een actieradius van 135 km. Met loodaccu’s is dat 90 km. De lithiumaccu’s wegen 132 kg, tegenover 492 kg
voor de loodversies. Volgens Van Blitterswijk uit Moordrecht zijn er vorig jaar zo’n 120 Goupils verkocht. In
totaal rijden er inmiddels – wederom volgens de importeur – ruim 600 Goupils in Nederland rond. Een beetje
ruimdenkend kun je een kruiwagen met een accu ook een elektrische transporter noemen. Omdat je achter
een kruiwagen loopt in plaats van erop of erin zit, is een goede dosering van de rijsnelheid van groot belang
om er prettig mee te kunnen werken. Bij een robotmaaier speelt dat probleem niet. Die zie je steeds breder
worden en steeds meer merken brengen er één op de markt. Bij Etesia gaat de werkbreedte nu tot 105 cm.  

Deze 811 is de nieuwe accusnoeischaar van Felco geschikt
voor takdiktes tot 35 mm. De bek is elektronisch ook op
minder groot in te stellen, waardoor hij sneller werkt. Het
Zwitserse merk toonde ook de nieuwe 270 mm lange 640
handsnoeizaag met een gebogen blad.

Deze beregeningsautomaat van Perrot Ede trekt zichzelf
via een slang over het sportveld. Dat kan ook een gazon
zijn. De basisprijs is 1.100 euro exclusief de slang. Die kost
2,5 euro per meter. Op een breedte tot 36 meter kan de
RollcarT zo’n 3 cuub water per uur uitbrengen.

