ondernemen met

vaktechniek

PROFILEREN
Een boom voor elke prins
Loonbedrijf Gebr. Hermans BV werkt mee aan doorontwikkeling Prinsebos
Niet alleen grote infrastructurele projecten spreken tot de verbeelding. Deze keer in Profileren geen miljoenen
euro’s en glimmende brochures, maar vooral saamhorigheid. Met hoveniersbedrijf Vaessen en tientallen vrijwilligers van de carnavalsvereniging in Maasbree geeft loonbedrijf Gebr. Hermans het Prinsebos een facelift.
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Project: 	initiatief doorontwikkeling Prinseböske
Opdrachtgever:
carnavalsvereniging D’n Hab
Aanneemsom:
liefdewerk. Voor materiaal een bijdrage van € 4000,Looptijd:
zomer 2017 tot winter 2018
Werkzaamheden: 	kappen van bomen, zaaiklaar maken en zaaien van
bloemstroken, aanleg van voetpaden, loopbrug,
speelgelegenheden, picknickplek, bankjes, kikkerpoel en
takkenrillen.
Arno Hermans: “Wij sponsoren het machinewerk graag. Ik ben de vierde prins in
onze familie en komend jaar volgt de vijfde. Dat maakt het extra mooi om het
samen te doen.”

Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar drassig in het Prinsebos in het
Limburgse Maasbree, maar dankzij de droge zomer kan loonwerker Arno Hermans
vandaag een flinke slag slaan. Samen met een grote groep vrijwilligers werkt hij aan de
herinrichting van dit kleine, maar bijzondere stukje bos. Elk jaar op de laatste zaterdag
van oktober plant de in dat jaar toegetreden prins carnaval een boom in het Prinsebos,
wat gepaard gaat met het ‘nuüdige sirremonieel’, zo vertelt het informatiebord op het
terrein. Het is een traditie die al sinds 1994 bestaat. Bij elke boom staat een naamplaatje
met daarbij een korte beschrijving van de desbetreffende prins en waarom juist deze
boomsoort voor hem is uitgekozen, want de overeenkomst berust natuurlijk niet op
toeval. Een mooie traditie, maar carnavalsvereniging D’n Hab had één probleem: het
bos was vol. Hermans, dit jaar zelf prins carnaval: “We hadden maar een klein hoekje
grond dat we van de gemeente mochten gebruiken, met als tegenprestatie dat we het
zouden onderhouden. Gelukkig hebben we daar afgelopen jaar 2200 vierkante meter
bij gekregen, dat we voor een deel opnieuw mogen inrichten. Het krijgt een wat meer
parkachtig karakter en biedt ons voorlopig weer genoeg ruimte om nieuwe bomen te
planten.” Samen met hoveniersbedrijf Herman Vaessen is Hermans al van het begin af
aan betrokken bij het onderhoud van het bosje, waarvoor de oud-prinsenvereniging,
de Aod Prinse Kômpenie, verantwoordelijk is. De Aod Prinse Kômpenie wist via het
provinciale initiatief Groene Helden een bijdrage van € 4000,- in de wacht te slepen
om het bos op te knappen en kwam met een plan dat het gebied toegankelijker moet
maken voor een breed publiek. In dat plan staat uitgebreid beschreven hoe de oudprinsen het terrein met hergebruik van zoveel mogelijk materialen tot een publieksvriendelijk natuurgebied willen inrichten. Gemeente, provincie als waterschap waren
meteen enthousiast.

Bijenvereniging
Het Prinsebos bestond na de uitbreiding uit twee driehoekige stukken bos met daartussen verwilderde begroeiing en een sloot. Eerst is de wilde begroeiing verwijderd,
het houtige opschot omgezaagd en zijn de takken versnipperd. Ook vandaag draait
de versnipperaar en worden de snippers meteen gebruikt als verharding op de wandelpaden. Een trekker met een frees maakt het vrijgekomen open gedeelte zwart. Volgend voorjaar zaait Hermans hier een bloemenmengsel in. Dit moet de plek worden
waar de nieuwe prinsen de komende jaren hun bomen kunnen planten uitnodigender maken voor bezoekers en bijen. Bijen hebben een prominente plek in de beheersplannen van de carnavalsvereniging. Op het perceel dat grenst aan de noordkant van
het bosje staat namelijk de ‘bijenhut’, de ontmoetingsplek van de plaatselijke imkervereniging. Afgesproken is dat de Aod Prinse Kômpenie in het vervolg ook daar het
onderhoud van het terrein zal doen en de omgeving verder zo bijvriendelijk mogelijk inricht. “Het betekent voor ons wat extra maai- en snoeiwerk, maar dat nemen we
graag mee. Verder maken we nog een bijenhotel om het gebiedje ook voor wilde bijen
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1 	Een
bord op het terrein
ondernemen
met
geeft, in het Limburgs,
informatie over het
Prinseböske. Elk jaar
plant de nieuwe prins
carnaval een boom voor
de afzwaaiende prins.

vaktechniek

2 	 Herman Vaessen (zittend op de brug) is de
collega-ondernemer
waarmee loonbedrijf
Gebr. Hermans het
onderhoud van het bos
op zich heeft genomen.
Ook bij andere klussen
werken ze regelmatig
samen.

1

2

3 	 Vrijwilligers van de
buurtvereniging en de
carnavalsvereniging
helpen mee met het
aanleggen van een
grote takkenril in het
bos. Natuureducatie is
één van de doelen van
het nieuwe gebied.
4 	 Een verruigd stuk terrein is opgeschoond
en gefreesd. Hier zaait
Arno Hermans volgend
jaar een bloemenmengsel in.

3

aantrekkelijker te maken”, zegt Hermans. Bij de keuze van de bomen wordt
zorgvuldig gekeken naar de diversiteit. Omdat er verschillende bloeiende
soorten zijn aangeplant, staan er gedurende het jaar altijd bomen in bloei
en zijn de bijen altijd verzekerd van voldoende voedselaanbod.

meeste handwerk voor de vrijwilligers zit in het verslepen van de takken,
die netjes tussen de palen worden opgestapeld. Ze bieden straks extra beschutting aan de dieren in het gebied.

Houten kunstwerken

De vijftig leden van de club zijn trouw in het onderhoud van hun bosje,
want behalve het planten van een boom is ook het gezamenlijke onderhoud een deel van de traditie geworden. Twee zaterdagen per jaar gaan ze
met elkaar het bos in om te snoeien, te maaien en te schoffelen. “We doen
dat op de zaterdagmorgen voor de kermis in het dorp en op een zaterdag
in september of oktober, daags voor het planten van de nieuwe boom. Al
hebben we er afgelopen jaren wat extra zaterdagen in moeten stoppen”,
zegt Hermans. Veel aansporing hebben de vrijwilligers daar niet voor nodig. “Het zit hier in de cultuur. Ik ben de vierde prins carnaval in onze familie
en komend jaar wordt een neef van mij de vijfde. Dat maakt het extra mooi
om het samen te doen. Natuurlijk kost het geld, maar we doen het graag.
Ik zie het als hobby en een beetje reclame. De wereld is behoorlijk verzakelijkt, maar er blijft toch ook altijd nog een gunfactor in het werk.”

Het duurste onderdeel van de herinrichting en de meest precieze klus vandaag is het plaatsen van een grote houten loopbrug die het oude gedeelte
met het nieuwe gedeelte verbindt. Het is een volledig uit rondhout opgetrokken brug, die met de kraan op vier betonnen pijlers wordt getakeld en
met bouten wordt vastgezet. Dankzij de vele helpende handen - en een
droge sloot - is de klus snel geklaard. Andere kunstwerken die vandaag
worden geïnstalleerd, zijn een klimboom voor kinderen, enkele bankjes
die ter plekke uit boomstammen worden gezaagd en een statafel. “Het is
mooi om te zien dat het nu allemaal bij elkaar komt. Veel van de gezinnen
die vandaag meehelpen, zullen er straks zelf gebruik van maken. Ook de
buurtvereniging en enkele scholen in Maasbree zijn bij ons project betrokken.” Het maken van de takkenril is de klus die vandaag het meeste tijd
vraagt. Met behulp van een aangedreven grondboor worden de palen in
de grond gezet, waarna Hermans ze met de kraan op diepte drukt. Dan
is het toch wel prettig dat er professionele apparatuur beschikbaar is. Het
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Hobby en reclame

TEKST: Egbert Jonkheer
FOTO’S Twan Wiermans, loonbedrijf Gebr. Hermans

5 	Het bos is een bonte
mix aan soorten.
Prins Roy heeft
zijn naam mogen
verbinden aan deze
winterlinde.
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6 	Afgelopen zomer zijn
de contouren van
het nieuwe gebied
uitgezet. Hier wordt
de kikkerpoel gegraven.
7 	De beschikbaarheid
van machines is
belangrijk, maar het
werk lukt niet zonder
de inzet van heel veel
vrijwilligers.
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8 	Zo moet het nieuwe
gebied eruit komen
te zien. Van een
bosje verandert het
langzamerhand in
een parkachtig landschap.

Tip de redactie
Heeft u zelf ook
een mooi project
in uitvoering.
Laat het ons weten via
grondig@cumela.nl
We komen graag een
keer kijken.

Groene Helden Stimuleringsprijs
De initiatiefnemers voor de herinrichting van het Prinsebos kregen via Groene Helden een prijs van € 4000,- voor hun project. De prijs is in 2015 in het
leven geroepen door het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid in samenwerking met de provincie Limburg en is bestemd voor ondernemers
die zich sterk maken voor groene en duurzame initiatieven. Voorwaarde is dat het om minimaal twee samenwerkende ondernemers gaat, die de lokale
bevolking, organisaties en/of scholen bij hun missie betrekken. Het kan gaan om een nieuw project, maar ook het uitbouwen van een bestaand goed,
maar kleinschalig initiatief komt in aanmerking.
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