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Vandaele Black Beauty voor duur zaam opererend BKC
In Duitsland is het ‘kommunal’ oranje wat bij tuin- en parkmachines de klok slaat. Echter niet bij groenaannemer BKC
uit Huissen. Dit vooral in Duitsland opererend bedrijf kocht een zwarte Vandaele versnipperaar, de Black Beauty.

F

red Hakvoort staat trots aan de
oevers van het Duitse Wesel-Dattelnkanaal. Daar werkt zijn Black
Beauty, een zwarte Vandaele TV 27-40. Zwart
is de huiskleur van zijn bedrijf BKC. En dat
is opvallend, zeker in Duitsland. BKC in
Huissen is in 1987 opgericht als houthandel
en verwerkte zo’n 100.000 kuub hout per
jaar. Sinds 2005 is het een allround complete
dienstverlener in het groen met vooral
Duitsland als werkterrein. De focus ligt op
grootschalig groenbeheer. Goede contacten
zijn dan onontbeerlijk en die heeft Hakvoort
in Duitsland. Zo werkt het bedrijf voor het
Duitse ministerie van defensie, rijkswater-
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staat, vliegveld Düsseldorf en grote steden
als Berlijn, Dortmund, Duisburg en Köln.
Maar het gaat natuurlijk ook om de uitvoering, de geleverde kwaliteit. Dit vergt zorgvuldig plannen, juiste technieken en nadenken waar je mee bezig bent. Hierbij komt
ook duurzaam ondernemen om de hoek
kijken.

Duurzaam ondernemen
Een groene toekomst, duurzaam ondernemen,
zit bij Hakvoort diep ingeworteld. De ondernemer wil niet per se op korte termijn veel
winst maken, maar heeft liever een duur
zame relatie. Houtsnippers levert BKC aan

energiecentrales, groenafval verwerkt het
bedrijf tot compost en bij houtkap worden
nieuwe bomen aangeplant. Typerender voorbeeld is het geplande nieuwe bedrijfspand
eind dit jaar op het groene businesspark
7poort in Zevenaar. Het pand moet een voorbeeldfunctie worden voor de omgeving en
is CO2-neutraal. Zo komt er een totaal nieuw
systeem in met energetisch stoken op houtsnippers om elektriciteit op te wekken
(40 kW). Voor de verwarming is er een houtgestookte Veto-kachel die gevoed wordt met
eigen houtsnippers. Dit levert een besparing
op van zo’n 3.000 euro ten opzichte van een
gasgestookte cv-ketel. Verder komt er een
vloerverwarming waar de houtsnippers op
drogen. Door houtsnippers te drogen is er
een enorme kwaliteitsverbetering. Het
vochtgehalte gaat van circa 50 procent terug
naar circa 30 procent. Dit geeft een betere
uitbetaling door de energiecentrales. Geen

massa maar kwaliteit. Dit mede op de toekomst waar nieuwe EU-richtlijnen op de loer
liggen met als motto ‘de vervuiler betaalt’.

Snippers
Ook al verwerkt BKC al jaren groenafval, de
Vandaele is wel de eerste eigen versnipperaar. Daarvóór werden vooral bedrijven met
materieel ingehuurd. De TV 27-40 Black
Beauty, de 90ste van dit type die importeur
Van Bemmel verkocht, maakt houtsnippers
voor de energiecentrales. Dit vergt een uniforme kwaliteit snippers. Hiervoor is de
machine uitgerust met een naverkleiner,
wat overigens niet bij alle versnipperaars
kan. Dit is een soort zeefkorf voor de uitblaaspijp waardoor de snippers voldoen aan
bepaalde afmetingen: gekalibreerde snippers. Het voorkomt langdradig materiaal
waar de verbrandingscentrales een ‘bloed
hekel’ aan hebben. Wel kost een naverklei-

Bedrijfsgegevens
Fred Hakvoort (51 jaar)
is directeur van BKC.
Het bedrijf is nu nog
gevestigd in Huissen,
eind dit jaar moet er
een nieuw pand in
Zevenaar staan.
Er werken 25 man.
Het werk behelst de complete dienstverlening
in het groen met vooral het werkterrein in
Duitsland. De focus ligt op grootschalig groenbeheer. Kleine projecten zijn voor andere
bedrijven, leven en laten leven is het devies.
Elkaar werk gunnen en leuke manier met
elkaar omgaan, staan hoog op het lijstje
van Hakvoort. “Waarom een machine kopen
die een ander heeft? We pakken van kleine
bedrijven geen werk af, je kunt beter machines
uitwisselen. Om de trein logistiek beter te
maken, hebben we nu voor het eerst een
versnipperaar gekocht, overigens met
containerwagen en kraan. Zo kunnen we
een project in een keer schoon achterlaten.
Voor grover werk huren we nog steeds
andere bedrijven in.”
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ner iets vermogen, Vandaele levert hem
daarom alleen op grote modellen, vanaf
type TV250.

Aan het werk
De Black Beauty moest meteen aan de bak.
Er ligt namelijk 100 km walkant langs de
Wesel-Datteln met bossen takken te wachten. De oevers van het kanaal zijn houtvrij
gemaakt voor de vaarveiligheid. Dit is met
kettingzagen gebeurd. De Black Beauty
versnippert de takken en blaast de houtsnippers in een kipper. Via containers, ook in
BKC-zwart, gaan de snippers naar de energiecentrales of eigen opslag. De TV 27-40 is op
een kogeldraaikrans gemonteerd op een
snelverkeer tandemasonderwagen met
verstelbare trekdissel en NL-kenteken. Om
ook met een kraan hout in te kunnen voeren, is de invoertrechter verzwaard. De
machine kan hout tot 28 cm stamdiameter
verwerken. De invoerbreedte bij de invoerwalsen is 40 cm. Voorop zit een Hatz Silent

Pack viercilinder luchtgekoelde dieselmotor
van 51 kW (70 pk). Verder zitten alle nieuwe
verbeteringen erop, zoals een groter invoervermogen van 20 procent door een verbeterd
hydraulieksysteem en het nieuwe antistresssysteem Classic. Op de urenteller van de
Black Beauty stond langs de Wesel-Datteln
nog maar 19 uur. Dit zijn dan wel de uren
die de machine op volvermogen draait, op
stationair worden de uren niet geteld. Prijs
van de Black Beauty is zo’n 53.000 euro.

Oliemanagement
Wat de zwarte schoonheid nog niet heeft,
is een bypass filtrage. Dit is een fijnfilter die
zowel de olie van de motor, transmissie als
hydrauliek filtert. BKC levert dit en laat dit
op alle machines bouwen. Het scheelt enorm
in de kosten, weet Hakvoort. Naast directe
oliekosten bespaar je ook op onderhoudstijd
en de duurzaamheid van de motor. Ook valt
de machine dan in de Vamil/Mia-regeling.
Verder verdwijnt er zo minder afvalolie, een

onderdeel van duurzaam ondernemen. Het
opbouwen op de versnipperaar kost zo’n 200
euro. Moet je normaal om de 500 uur de olie
verversen, met een fijnfilter erop kan dit om
de 1.500 uur, aldus Hakvoort.

Certificaat
BKC is nu zo’n twintig jaar actief in Duitsland.
Waarom niet in eigen land Nederland? Het
is zo gegroeid en in Nederland zijn er te veel
certificaten die een kwaliteitsimago moeten
geven. Hier houdt Hakvoort niet zo van.
Laten zien dat je kwaliteit levert, levert
opdrachten op. Nu is dan wel de tijd rijp,
het bedrijf gaat zijn pijlen ook op Nederland
richten. BKC heeft een ISO-certificaat gehaald,
en ook een Milieu- en VCA-certificaat komen
aan de beurt. De certificaten zijn in Nederland
nodig om in aanmerking te komen voor
projecten. Trouwens ook in Duitsland begint
de vraag voor gecertificeerde bedrijven
steeds meer te komen.

Vandaele TV 27-40 Black Beauty in detail
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Noppen in gebogen lijn op de bovenste
invoerrol moeten veel grip geven op het hout.

Op het vliegwiel zitten mesblokken met hardmetalen (tungsten carbide) snijvlak.

De naverkleiner zit voor de uitblaaspijp en
zorgt voor uniforme snippers.

Brandt de oranje lamp, dan werkt het antistress
systeem. Rood brandt bij gekalibreerde snippers.

Voor het regelmatig doorsmeren zitten er vier
nippels bij elkaar.

De urenteller van de Black Beauty geeft 19 uur
aan. Dit zijn de uren op vol vermogen.
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