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‘Kijk met een
		
gezonde blik
naar je werk’
Tekst en foto’s:
Herma van den Pol

IVO DE GROOT,
ALGEMEEN DIRECTEUR WOLTERINCK BV

Werken in het groen vraagt van je dat je weet wat het publiek wil en weet hoe je hier het best
mee om kunt gaan. Ivo de Groot, algemeen directeur van Wolterinck BV, gaat er dieper op in en
legt uit wat dat inhoudt voor de werkzaamheden waarmee het bedrijf zich bezighoudt. Sowieso
zit hij niet stil en kijkt hij continu naar andere sectoren en producten, op zoek naar nieuwe kansen.

WEET WAT DE BURGER WIL

‘OOK IN DE BOMENKAP
HEBBEN WIJ TE MAKEN
MET DE MENING VAN
BURGERS’

LES 1

“De waterschappen stapten al vroeg over op chemievrij beheer. Wij doen veel werk voor gemeenten en waterschappen en kozen er daarom voor
om vanaf 2009 ook te proberen op chemievrij
over te stappen. Zo kwamen we uit bij het werken met heet water en hete lucht. Naar stroom
hebben we gekeken en we zien de kansen, maar
ook het risico dat het nu nog met zich meebrengt.
Voor ons was dat de reden om er nu nog niet mee
aan de slag te gaan. Steeds weer zoeken we naar
de oplossing die het beste voor de maatschappij
en het milieu is en past bij ons en onze filosofie.
Nu willen ook de burgers geen chemie meer. Dat
werd heel duidelijk toen gemeenten het weer
wilden gaan inzetten nadat bleek dat de overheid
de inzet van chemie niet kan verbieden. Dit speelt
niet alleen bij onkruidbeheersing, maar ook in de
bomenkap hebben wij te maken met de mening
van burgers. Het is een goede zaak dat mensen
mondiger zijn geworden.”

HOU REKENING MET EMOTIES

LES 2

“Ben je ergens mee bezig, wees je er dan van bewust dat je naam op de machines staat. Het is
daardoor voor burgers niet moeilijk om te achterhalen welke ondernemer waar aan het werk is.
Doe je iets waar ze het niet mee eens zijn, dan kan
dat daardoor al snel ten koste gaan van je reputatie. Vooral bomen wekken veel emoties op en daar
moet zowel jij als ondernemer als je personeel
zich goed bewust van zijn. Vroeger kon je gewoon
bezig zijn met het snoeien, terugzetten en kandelaren van bomen, maar nu moet je met een gezondere en bredere blik naar je werk kijken.”
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WETEN WAAROM JE IETS DOET

LES 3

“Ik bedoel met een gezonde blik naar je werk kijken dat je niet klakkeloos de opdracht uitvoert.
Dat kan soms lastig zijn, maar voorkomt veel narigheid achteraf. Wij moesten bijvoorbeeld bij
kasteel Ruurlo, gemeente Berkelland, een beukenlaan snoeien. Dat zijn oude, monumentale bomen. Toen onze ETW’er (European Tree Worker;
red.) er ging kijken, bleek dat er zoveel met de bomen aan de hand was dat snoeien voor veel bomen niet zinvol meer was. Wat nu? Ik zet daar de
zaag niet in. Als je dat doet, krijg je absoluut de
burgers over je heen en terecht, ook omdat in de
bomen onder meer veel spechten en vleermuizen
zitten. Ik ben toen gaan overleggen met de provincie: wat gaan we nu doen? We hebben uiteindelijk
staken van meer dan zeven meter laten staan en
deze ingewikkeld met jute. Vooral de laatste vijf
tot zes jaar hebben we gemerkt dat de emoties
rondom bomen heftiger zijn geworden. Je moet
dan goed kunnen vertellen waarom je iets wel of
juist niet doet. Zomaar een boom omhakken, kan
niet meer en daar staan wij volledig achter.”

LAAT JE INSPIREREN DOOR
ANDERE DISCIPLINES

LES 4

“Wij hebben geleerd om te kijken naar andere
vakgebieden en te onderzoeken of zaken die ze
daar gebruiken ook voor onze sector te gebruiken
zijn. Je kijkt van de ene discipline naar de andere
en gaat het dan verder ontwikkelen. Plaagdierbestrijding - Integrated Pest Management - is daar
een voorbeeld van. Wij hebben het geluk dat
binnen ons bedrijf anderhalf tot twee fulltime-equivalenten zich daarmee bezighouden,
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WIE IS IVO DE GROOT?
Na de middelbare tuinbouwschool begon
Ivo de Groot zijn loopbaan bij Berkelgroen,
De Enk en vervolgens bij Heijmans, waar
hij ongeveer zeven jaar lang werkte als
hoofduitvoerder. Daarna maakte hij de
overstap naar Wolterinck. Hier begon hij
zijn loopbaan in de calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering. In 2011 maakte hij de
overstap naar de projectleiding, om in 2012
door te groeien naar de functie van algemeen directeur. Sinds die tijd werkt hij nauw
samen met Han Wolterinck, die het bedrijf
van zijn vader heeft overgenomen. Toen Han
erin stapte, hield het bedrijf zich alleen bezig met gewasbescherming voor agrarische
ondernemers, onder meer in boomgaarden,
en slootonderhoud, maar het heeft zich
daarna doorontwikkeld tot een specialist in
het groen. Ook Ivo draagt daar nu aan bij.
Bij alles wat Wolterinck doet, wordt vooral
gekozen voor een geheel eigen aanpak met
oog voor de maatschappij, precies volgens
het motto van het bedrijf: ‘Onkruidbeheersing en boomverzorging met meer aandacht
voor het milieu!’

waardoor wij van hen kunnen leren. Hierin is het
uitgangspunt het voorkomen van plagen, dus je
kijkt niet alleen naar bestrijding, maar naar alle
factoren die van invloed zijn op de plaag en het
ontstaan ervan. In het voorbeeld van steenmarters kijk je dan bijvoorbeeld waar ze binnenkomen en hoe je dit kunt voorkomen, zodat
bestrijding niet nodig is. Je gaat dus beheersen.
Daar kunnen we als ‘groen’-mensen nog van leren. Wij willen gelijk de plaag aanpakken, maar
kunnen we ook voorkomen dat het probleem
ontstaat? Wij zijn gasten in de natuur en moeten
daarnaar handelen.”

KIJK NAAR HET TOTAALPLAATJE

LES 5

“Als je het over groenbeheer hebt, speelt er veel
meer dan de plant, struik of boom waarmee je
op dat moment bezig bent. Het draait allemaal
om het totaalplaatje. Beheersing van ziekten en
plagen, onkruidbeheersing, waterhuishouding
en verkeersveiligheid; het komt allemaal bij elkaar in het groen. Ik denk dat we breder moeten

gaan kijken als we de puzzel willen begrijpen. In
bomen zie je al dat er wordt ingezet op behoud
en dat bomen een waarde vertegenwoordigen,
die je zelfs via software als i-Tree zichtbaar kunt
maken. Wij helpen de bomen nu door de bodem
los te maken en met de Terrafit-methode door
middel van ondergrondse bodeminjecties de bodem organische stof te geven. De bomen zijn
echter pas echt geholpen als ze grotere boomspiegels krijgen. Het zou nog beter zijn als er anders naar de inrichting van de straat zou worden
gekeken. Zo kunnen bomen helpen om water te
bufferen, maar ook de aanleg van wadi’s kan
hierbij helpen. Dat helpt dan ook weer in de onkruidbeheersing. Als dan alles op een niveau met
minder obstakels kan komen, neemt de overlast,
met name van wortelonkruiden, ook af. Door
daarnaast gebruik te maken van verschillende
boomsoorten vergroot je de biodiversiteit en de
natuurwaarden. Zoek je de verbinding met waterbeheer, dan komt er ook nog eens meer geld
beschikbaar om dit alles mogelijk te maken. De
koek is zo groot. Onkruidbeheer beslaat daar
maar enkele procenten van.”

‘VOORAL DE LAATSTE
VIJF TOT ZES JAAR
HEBBEN WE GEMERKT
DAT DE EMOTIES
RONDOM BOMEN
HEFTIGER ZIJN
GEWORDEN’
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Rufix werkt als volgt: je spuit
het in het nest, waardoor de
rupsen verkleven en geen verdere
overlast meer kunnen geven

lossen met een pak dat we erbij verkopen. Wie kan
daarop tegen zijn? Uiteraard zouden we de rupsen
liever op een andere manier aanpakken, maar nu
kunnen we nog niet zonder spuiten, want die andere aanpak vergt jaren. Ik zou veel liever meer
naar het DNA van het rupsje kijken en de inrichting. Elke zes tot zeven jaar volgt er een piek, wat
maakt dat we waarschijnlijk in 2025 of 2026 weer
veel van die rupsen zullen krijgen.”

HOU JE OGEN OPEN

STA OPEN VOOR IETS NIEUWS

‘WIJ ZIJN GASTEN IN
MOEDER NATUUR EN
MOETEN DAARNAAR
HANDELEN’
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LES 6

“De ondergrondse bodeminjecties met de Vogt
Geo Injector ontdekten we in Duitsland. Daar
wordt de eikenboom aanbeden en doen ze er alles
aan om de boom gezond te houden. De methode
is geïnspireerd op injecteren met luchtdruk. Wij
zijn er toen gaan kijken en kwamen tot de conclusie dat dit iets was waar we graag mee aan de slag
zouden gaan. De bomen die we ermee hebben
behandeld, doen het er allemaal heel goed op en
zie je weer herstellen. Zo zijn we ook aan Rufix
gekomen. Dat zetten we in voor de bestrijding van
de eikenprocessierups, maar we verstrekken het
ook aan particulieren. De bedenker hiervan kwam
op het idee om polymeren uit de voedingsindustrie in te zetten tegen de kriebelrups toen hij de
overlast ervan zag toenemen. Het werkt als volgt:
je spuit het in het nest, waardoor de rupsen verkleven en geen verdere overlast meer kunnen geven.
Het nest breekt vervolgens op een natuurlijke
manier af en hoeft niet te worden weggezogen.
Een geweldig middel, maar ik merk dat niet iedereen ervoor openstaat en zelfs dat het wordt tegengewerkt, terwijl spuiten met bacteriepreparaten
of aaltjes of wegzuigen ook nadelen heeft. Ik verbaas me over de marktafscherming. Met Rufix geven we de mensen, die we soms huilend aan de
telefoon hebben gehad, de kans om het zelf op te

LES 7

“Berenklauw, hemelboom, vlinderstruik en Japanse duizendknoop. Allemaal planten die nog
worden verkocht in tuincentra en nu al een probleem vormen of waarvan we verwachten dat ze
een probleem gaan worden. Nu al zie je hemelboom en vlinderstruiken steeds vaker opduiken
in wegbermen. Ik verwacht dat die op termijn ook
voor problemen gaan zorgen. Japanse duizendknoop levert ons al steeds meer werk op. Vaak
kan die zich verspreiden doordat er verkeerd met
grond wordt omgegaan. Bij reconstructies en onderhoud zie je daardoor vaak haarden ontstaan.
Zit de plant er, dan kunnen we hem met een goed
plan van aanpak maar voor 50 tot 75 procent reduceren. Opwaarderen van de bodem met Terrafit zorgt er dan voor dat er weer andere planten
kunnen groeien. Duizendknoop kan de bodem
flink uitputten. Dat het voor gemeenten nog
geen onderwerp is, heeft waarschijnlijk meer te
maken met budget dan dat het nog geen probleem is. Het is goed om je ogen open te houden
voor dit soort ontwikkelingen.”

