ondernemen met

vaktechniek

Electric fantastic
GroenTechniek Holland vergroent
Het was electric fantastic op GroenTechniek Holland. Overal waren nieuwe machines die met behulp van accu’s groene energie
gebruiken om hun werk te doen. Een duidelijk signaal dat langzaam het gebruik van accumachines doordringt bij het werk in
het groenonderhoud.
De winnaar van het Gouden Klavertje Vier, de Oeliatec
Mollen Artiflex van Ram BV, paste precies in de trend
van de afgelopen editie van GroenTechniek Holland. Dit
onkruidbestrijdingsvoertuig combineert namelijk elektrische
aandrijving met het gebruik van groene diesel voor het
genereren van stoom. Accu’s zorgen ervoor dat het voertuig
de hele dag stil zijn weg kan vervolgen. De dieselbrandstof
is alleen nodig om het water te verwarmen om voldoende
stoom op te wekken voor een goede bestrijding van het
onkruid. Dan merk je namelijk weer dat de energie-inhoud
van de accu’s nog onvoldoende is om water snel tot hoge
temperaturen te verwarmen. Slim is wel de hele verwarming,
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die modulerend werkt. Dit wil zeggen dat de machine zelf
regelt hoe hard hij moet branden om voldoende warmte op
te wekken.
Ook de winnaar van de tweede prijs werkt met accu’s. Het
gaat hier om de iMow TeaM-robotmaaier van Stihl, bedoeld
voor bedrijven die in korte tijd een veld moeten maaien en
dat met een robot willen doen. De vijf of meer robots die
dan worden ingezet, gaan volstrekt willekeurig over het veld,
weten elkaar te ontwijken, maar leggen gezamenlijk vast wat
al is gemaaid. Volgens de jury een mooi voorbeeld van de
inzet van robottechnologie.

Zelfrijders voor het schonen van sloten en het
maaien van bermen zijn in trek. Om de belang
stelling te peilen, nodigde Bomhof Energreen uit
om naar GroenTechniek Holland te komen.
Een geslaagd experiment, zo bleek uit de belangstelling voor dit uit Italië afkomstige voertuig,
waarvan er al meer dan 500 rondrijden.

Wat verscholen op de stand van Wim van Breda
was de opvolger van de Kantonier te vinden. Die is
gebouwd op het door Ginaf aangepaste onderstel van een DAF en met een eigen cabine. Door
verder te bouwen op een DAF-onderstel kan op de
machine gewoon een kenteken worden verkregen
en mag deze de snelweg op. De maaiunit van Herder komt als losse opbouw op het onderstel. Voor
de directe afvoer van het materiaal komt er een
speciale door Jan Veenhuis gebouwde aanhanger.

Een leuk experiment op GroenTechniek Holland
was het pop-up-stadspark. Het leverde een
sfeervolle omgeving voor de lunch op. Eén van de
deelnemers was Van Berkel uit Veghel. Dat leverde
materiaal voor de ondergrond en zorgde voor de
verharding van de paden.

Opvallend op de beurs was het grote aantal
aanbieders van elektrisch gereedschap, met
daarbij ook een groot aantal nieuwe namen, zoals
Posi-Trac bij Nimos. Dat bedrijf liet zien dat accu’s
inmiddels in staat zijn om voldoende lang voor
energie te zorgen. Wel merkte je bij alle demo’s
dat bezoekers nog afwachtend zijn. Het gevoel
dat er minder vermogen is en de angst dat de
batterijen onvoldoende capaciteit hebben, maken
hen afwachtend.
Naast al dit elektrische nieuws waren er natuurlijk
ook een groot aantal nieuwe machines en
werktuigen te zien, met opvallend veel aandacht
voor de zelfrijders voor het slootonderhoud. Naast
de Berky die we eerder in Grondig voorstelden,
was er een Noremat en ook Energreen wil graag
weten wat de mogelijkheden op de Nederlandse
markt zijn.
Voor het overige presenteerden verschillende
fabrikanten nieuwe typen en modellen voor
het jaar 2018. Ondanks wind en regen hadden
de bezoekers alle tijd om deze te bekijken. De
beurs was met 16.000 bezoekers over drie dagen
goed bezocht, maar er bleef alle ruimte voor een
goed gesprek met de vertegenwoordigers. Dat
gecombineerd met een mooi beursterrein maakte
dat het een beurs was waar iedereen die in dit
vakgebied werkzaam is en met machines werkt kon
kijken en vergelijken. Daar gaat het immers om.
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Kennis van cumelaondernemers nodig
De kennis van gewasstromen van cumelaondernemers is
nodig om een gesloten kringloop te realiseren. Dat was
de boodschap van Bertus Meijer van de gemeente Dalfsen
tijdens de ontbijtsessie van CUMELA Nederland op GroenTechniek Holland. Daar liggen dus kansen voor cumela
ondernemers.
Meijer was één van de sprekers op de traditionele ontbijtsessie van CUMELA Nederland tijdens een beurs. Het was een
sessie om wakker bij te blijven, want de wind zorgde voor
veel lawaai. Mooi was wel dat de ondernemers zich niet
lieten afschrikken door weerswaarschuwingen. Iedereen die zich had opgegeven, stond
tijdig in de rij voor een stevig ontbijt.
De bodem was het centrale thema van de bijeenkomst. Meijer vertelde over de manier
waarop Dalfsen is uitgeroepen tot het groenste dorp van Nederland. Belangrijk voor de
gemeente is daarbij circulair werken. Dat betekent dat er in het hele Vechtdal wordt geprobeerd om alle organische stoffen in het gebied te houden, bijvoorbeeld door het hergebruik van bermgras. Daarbij gaat de gemeente graag langs bij ondernemers in de eigen
omgeving, omdat zij ook als uitgangspunt heeft om lokaal te kopen en te investeren. De gemeente heeft cumelaondernemers nodig om verder te kunnen verduurzamen, stelde Meijer.
“Wij willen graag een gesloten kringloop en we dagen ondernemers uit om daarover mee
te denken.”
Een tweede onderwerp dat aan de orde kwam, was het onderhouden van de b
 odem. Marcel
Straatman van Heicom liet zien hoe het mogelijk is om met aangepaste grondproducten
voor elke begroeiing een goede ‘standplaats’ te creëren. Belangrijk is om te weten wat er
in de grond aanwezig is en dat er wordt gekozen voor bijvoorbeeld het juiste zand op de
juiste plaats. Het gaat echter om meer dan alleen het juiste zand. Voor een goede groei is
het ook belangrijk dat al bij het aanleggen wordt gekeken naar mineralen en humus. Naast
deze twee elementen is het ook in de bodem van levensbelang dat er voldoende zuurstof
is. Daarom is het belangrijk om verdichting te voorkomen en indien aanwezig weer op te
heffen. Alleen dan kun je een gezonde leefomgeving creëren in bijvoorbeeld een stadspark
en onder sportvelden.
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