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Het belang van 
duurzame 
boomgroeiplaatsen
Wist u dat bomen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van onze leefomgeving, gezond-
heid en ons welzijn? Hierbij valt onder andere te 
denken aan het opvangen van neerslagpieken, 
het verbeteren van de luchtkwaliteit, het afvangen 
van fijnstof en CO2 uit de lucht en het voorkomen 
van hittestress. Bomen zorgen voor meer welbe-
vinden van de inwoners en bezoekers van de stad. 
Vanwege de steeds sterker verstedelijkte samen-
leving en de klimaatverandering is het van groot 
belang om de natuur te behouden in de stad en 
bomen alle ruimte te geven om goed te kunnen 
groeien, zonder dat dit ten nadele gaat van de 
hoge eisen die worden gesteld aan de inrichting 
van de openbare ruimte. De oplossing begint bij 
de aanleg van een duurzame en waterbufferende 
boomgroeiplaats. Voldoende waterbergend vermo-
gen van boomgroeiplaatsen zorgt bij extreme hoe-
veelheden neerslag voor minder wateroverlast. Om 
meer stedelijke groenvoorzieningen en duurzame 
en waterbufferende boomgroeiplaatsen te kunnen 
realiseren, is het Handboek Boomgroeiplaatsen 
door BSI Bomenservice op de markt gebracht. Het 
Handboek bevat informatie uit verschillende bron-
nen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder 
andere keuzeschema’s, uitvoeringsschema’s, groei-
plaatsverbeteringen, groeiplaatsconstructies, aan-
vullende groeiplaatsvoorzieningen en groeiplaats-
bemesting. Het Handboek Boomgroeiplaatsen is 
digitaal te downloaden op 
www.bsi-bomenservice.nl. 
Het boek is ook verkrijgbaar tijdens de Dag van 
de Openbare Ruimte in stand 3.5.00 van Den 
Ouden Groep.

Donkergroen: 
circulariteit in de 
buitenruimte 
Eind januari tekenden 180 partijen in Den Haag 
het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan 
afspraken om de Nederlandse economie in 2050 
te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 
Duurzaamheid en circulariteit zijn ook leidend 
in de ambitie van Donkergroen. Donkergroen 
is bezig te veranderen van een groenbedrijf in 
een groen bedrijf; één van de doelen is dat er in 
2035 bij Donkergroen volledig circulair gewerkt 
wordt. Dat betekent dat er bij het bedrijf net als 
in de natuur geen afval voorkomt. Alle materia-
len die Donkergroen gebruikt, zijn herbruikbaar, 
verantwoord en gezond. Niets wat het bedrijf 
doet, brengt schade toe. Het enige wat wordt 
achtergelaten, is vruchtbare grond. Op de Dag van 
de Openbare ruimte zal het landelijk werkende 
groenbedrijf Donkergroen presenteren hoe duur-
zaamheid en circulariteit worden toegepast in de 
organisatie en de groene werkzaamheden. Circulair 
ontwerpen en engineeren vragen een andere 
aanpak en een ander soort creativiteit. Tijdens de 
beurs wordt uitgelegd hoe je dat doet en waar je 
tegenaan loopt. Adviseurs delen graag ervaringen 
met bezoekers over hun circulaire projecten, de 
samenwerking met leveranciers en klanten en 
over het anders durven denken en doen bij het 

ontwerpen en engineeren van een circulaire bui-
tenruimte. Op woensdag 27 september van 12.00 
- 12.20 uur verzorgt het bedrijf een lezing over cir-
culair ontwerpen en engineeren, locatie Juliana 6. 
Donkergroen is te vinden in stand 2.1.15. 

The making of 
Nationaal Monument 
MH17 
Na anderhalf jaar van intensieve voorbereidin-
gen ging op 7 december 2016 de eerste spade 
de grond in voor de aanleg van het Nationaal 
Monument MH17. Op maandag 17 juli 2017 werd 
het monument officieel geopend. Nabestaanden 
van de slachtoffers kozen gezamenlijk voor 
het ontwerp van een herinneringsbos in Park 
Vijfhuizen vlakbij Schiphol, van de hand van land-
schapsarchitect Robbert de Koning. Het bos heeft 
de vorm van het herdenkingslint dat veelvuldig 
gedragen werd als symbool van de ramp. Een 
bomenlint dat zich verheft uit het landschap in 
hogere en lagere hellingen, als een driedimensi-
onaal lint gelegen op het park. Elk van de bomen 
vertegenwoordigt een slachtoffer van de ramp; 
de nabestaanden selecteerden zelf een passende 
boom voor hun geliefde(n) uit tien verschillende 
soorten, beschikbaar gesteld door Boomkwekerij 
Ebben. Rondom het bos staan duizenden zonne-
bloemen. Middelpunt van het monument is een 
amfitheater waarin een gedenkteken is geplaatst 
met alle namen van de slachtoffers. Samen met 
landschapsarchitect Robbert de Koning en beel-
dend kunstenaar Ronald Westerhuis vertelt Jasper 
Haster, projectleider van Boomkwekerij Ebben, 
over de totstandkoming van het monument, vanaf 
de eerste conceptvorming en de keuze en het 
planten van de bomen tot aan het perfect in orde 
brengen voor de opening. 
De lezing is op donderdag 28 september van 
14:00 - 14:45 uur op het hoofdpodium in hal 2.
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Greenmax breidt uit
Dit jaar staat Greenmax weer op de Dag van de 
Openbare Ruimte met een uitbreiding van zijn 
assortiment: verschillende oplossingen om bomen 
goed te laten groeien in de stad, zonder dat hier-
bij overlast wordt veroorzaakt aan boven- en/of 
ondergrondse infrastructuur. Greenmax presen-
teert onder andere zijn nieuwe, verbeterde wortel-
geleidingspanelen. Het bedrijf kwam jaren geleden 
al op de markt met wortelgeleidingspanelen. 
Hoogtes als 30, 45 en 60 cm worden veel toege-
past. Deze panelen kunnen dicht rondom de boom 
geplaatst worden in de bestrating, aangezien 
de panelen verticale ribben bevatten, die ervoor 
zorgen dat de wortels dieper de grond in worden 
geleid. De laatste jaren worden ook steeds meer 
wortelgeleidingswanden van 90 en 120 cm diep 
toegepast langs kabels en leidingen. Deze worden 
goed beschermd tegen boomwortels, maar de 
boom krijgt wel extra stabiliteit, omdat de wortels 
een stuk dieper de grond in worden geleid. Deze 
panelen heeft Greenmax nu vernieuwd met gron-
dankers, dubbele bovenrib tegen springwortels en 
een goed werkende koppeling. Ook is er nu een 
wand van 105 cm hoog. De panelen met hoogte 
90, 105 en 120 cm zijn 75 cm breed en zijn 
onderling te koppelen. 
Greenmax verwelkomt bezoekers graag in 
stand 3.2.42, waar zijn totaalconcept voor 
bomen in de stad wordt getoond. 

Milieuvriendelijk 
onkruid bestrijden
Jean Heybroek is al lange tijd actief in de Benelux 
op het gebied van de distributie van onkruid-
bestrijdingsmachines, met onder andere de 
combinatie van de LM Trac-werktuigdragers 
en Weedsteam-onkruidbestrijdingsmachines. 
Jean Heybroek presenteert de nieuwste gene-
ratie LM Trac-werktuigdragers in combinatie 

met de onkruidborstelarm en de Weedsteam-
onkruidbestrijdingsmachine. Niet-chemische 
bestrijding van onkruid staat de laatste jaren 
stevig in de belangstelling, mede door het 
Europese verbod op het gebruik van gly-
fosaat. In dit licht gezien is de Weedsteam-
onkruidbestrijdingsmachine een goed alternatief 
voor de bestaande chemische methoden om 
onkruid te bestrijden, en een mooie aanvulling op 
het gebruik van een onkruidborstel. Het uitgangs-
punt bij de ontwikkeling van deze machine was 
om duurzaam te kunnen werken en tegelijk de 
kostprijs per vierkante meter voor onkruidbestrij-
ding zo laag mogelijk te houden. Het resultaat: een 
onkruidbestrijdingsmachine die op een snelle, effi-
ciënte en duurzame manier onkruid te lijf gaat. De 
Weedsteam pakt onkruid aan in drie stappen; het 
gebruik van hete lucht, infrarood- stralingswarmte 
en stoom zijn de pijlers waarop de machine zijn 
werk doet. Meer weten? Productspecialist Theo van 
Eijden van Jean Heybroek staat bezoekers graag te 
woord op de beurs. 
Bezoekers zijn welkom in stand 2.1.07 van 
Jean Heybroek.

Onderhoudsarm, 
natuurlijk en kleurrijk 
met Lageschaar 
Soortechte kwaliteitsplanten en onkruidarme, 
duurzame beplantingsconcepten geven het 
openbaar groen een kleurrijk en belevenisvol 
karakter. Met de plantconcepten van Lageschaar 
wordt onkruidbeheer tot een minimum beperkt 
en is extra beregening in droge periodes niet 
nodig. Lageschaar laat bezoekers graag zien hoe 
het anders kan, met flexibele concepten voor 
een aantrekkelijke en uitermate onderhouds-
vriendelijke beplanting, die in elk jaargetijde een 
ander, natuurlijk beeld geeft. Hiermee ervaart u 
de natuurlijke schoonheid en afwisseling in vorm, 

Husqvarna: uw 
businesspartner
Husqvarna biedt zich aan als businesspartner 
voor de professionele klant. Dit doet het bedrijf 
door oplossingen te bieden waarmee de pro-
fessionele klant dagelijks te maken heeft. Denk 
hierbij aan leasemogelijkheden, Husqvarna 
Fleet Services 2.0 én accu-oplossingen. 
Husqvarna Fleet Services 2.0 geeft een actu-
eel overzicht van machinepark en personeel: 
waaruit bestaat mijn vloot? Waar zijn mijn 
machines? Hoe worden ze gebruikt? Alle pro-
fessionele handgedragen en rijdende machines 
op accu en benzine van Husqvarna kunnen 
worden uitgerust met deze nieuwe, slimme 
technologie. De data worden realtime via 
smartphone of tablet verzonden naar de eigen 
Husqvarna Fleet Service-website. Hiermee 
krijgt de gebruiker een perfect overzicht en 
wordt de basis gelegd om het machinepark te 
optimaliseren en onnodige stilstand te reduce-
ren, waardoor productiviteit en efficiëntie wor-
den verhoogd. Hoveniersbedrijven en gemeen-
ten zijn klaar om de digitale online wereld in 
te stappen. Doordat machines zijn uitgevoerd 
met een sensor, krijgt de fleetmanager meer 
inzage in onder andere de productiviteit en 
het gebruik van de machine. Daarnaast is het 
mogelijk om de gebruiker door middel van een 
gebruikerspas inzage te geven in onder andere 
de trillingemissie. Nieuwsgierig? 
Bezoek Husqvarna in stand nummer 3.2.61.
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kleur en structuur in een gevarieerde border. Men 
geniet immers meer van flora en fauna als de zin-
tuigen geprikkeld worden door het voelen, zien en 
ruiken van planten en dieren. Het voordeel is een 
maximale beleving met minimaal onderhoud. De 
concepten bieden een snelle dichtgroei, eenvoud 
in onderhoud en lage beheerkosten met duurzaam 
gekweekte planten. De langlevende en eenvoudig 
te beheren beplantingsconcepten van Lageschaar 
voor het openbaar groen zijn: Fleur Robuste, Prairie 
Garden en Fleur Dansante. Met meer dan veertig 
kant-en-klaar voorgemengde mengsels óf naar 
wens gemaakte mengsels, ook bijen- en vlinderlok-
kende mengsels, zijn de concepten van Lageschaar 
flexibel in te zetten en daarmee in elke ruimte toe-
pasbaar. Je maakt het natuurlijk met Lageschaar. 
Interesse? Bezoek Lageschaar in stand 2.1.27.

Nophadrain toont 
nieuwe systemen en 
service
Al meer dan twintig jaar geeft Nophadrain invul-
ling aan zijn filosofie ‘gebruik de ruimte’ door 
de ontwikkeling en productie van slimme en 
hoogwaardige systemen voor het inrichten van 

groen- en gebruiksdaksystemen. De vertrouwde 
gezichten van Nophadrain, Pieter Wesselink en 
Nigel Droog, zullen ook dit jaar Nophadrain ver-
tegenwoordigen tijdens de Dag van de Openbare 
Ruimte. Zij voorzien bezoekers graag van advies 
en informatie met betrekking tot groen- en/of 
gebruiksdakprojecten. Speciale aandacht zal uit-
gaan naar de nieuwe Nophadrain Waterbufferings- 
en Waterretentiedaksystemen. Hiermee biedt 
Nophadrain een oplossing tegen de toenemende 
regenwateroverlast in stedelijke gebieden, die ver-
oorzaakt wordt door de steeds vaker voorkomende 
heftige regenbuien. Ook nieuw bij Nophadrain 
is de hydroseeding-service die het bedrijf aan-
biedt als totaalpakket via zijn sedumkwekerij 
Sedumdirect. De huur van de machine, het perso-
neel en de benodigde materialen zijn inbegrepen 
in dit totaalpakket. Ook hiervoor kunnen geïnteres-
seerden tijdens de beurs bij Nophadrain terecht. 
Namens Nophadrain heten Pieter Wesselink en 
Nigel Droog bezoekers welkom in stand 3.5.25.

Planmatig 
boombeheer 
zonder omkijken 
Gezonde bomen leven langer en kosten minder. 
De vraag is: hoe houdt u úw bomen gezond? Pius 
Floris Boomverzorging heeft hiervoor een geheel 
eigen Zorgfasenplan ontwikkeld. Hierin krijgt elke 
boomcategorie in elke ontwikkelingsfase haar 
eigen specifieke benadering. Het Zorgfasenplan 
geeft gebruikers een handvat om hun bomenbe-
stand op efficiënte wijze te laten onderhouden, 
zodat u steeds precies weet waar u aan toe bent. 
Eén totaalplan voor al uw bomen, van jonge aan-
plant tot groenmonumenten. Na de implementatie 
van het Zorgfasenplan hebben gebruikers alle 
vrijheid om het werkelijke onderhoud te laten 
uitvoeren door eigen medewerkers of door een 
specialist als Pius Floris Boomverzorging. Aan wie 
u de zorg van uw bomen ook toevertrouwt, als u 

werkt volgens het Zorgfasenplan bent u verzekerd 
van een gefundeerde, samenhangende aanpak. 
Bent u bij uw organisatie verantwoordelijk voor 
boombeheer? Informeer dan tijdens de Dag van de 
Openbare Ruimte naar de specifieke mogelijkhe-
den van planmatig boombeheer. 
De specialisten van Pius Floris Boomverzorging 
zijn te vinden in stand 4.1.23.

Brede dienst-
verlening door 
Verheij 
Verheij Integrale groenzorg is voor de twaalfde 
keer aanwezig op de Dag van de Openbare 
Ruimte. In stand 4.1.04 spreken zij graag 
over hun brede dienstverlening in de buiten-
ruimte. Of het nu gaat om regulier onderhoud, 
milieuvriendelijke onkruidbeheersing of het 
initiëren van participatie in uw buitenruimte: 
Verheij is van alle markten thuis. Op de beurs 
presenteert Verheij onder andere het concept 
‘Kleurrijk Buiten’ (www.kleurrijkbuiten.nl). Door 
middel van dit concept wordt de openbare 
buitenruimte dichter bij de burger gebracht en 
worden jong en oud gestimuleerd om te par-
ticiperen in de buitenruimte. Ook geeft Verheij 
graag informatie over zijn intensieve samen-
werking met postbezorgers van PostNL, die een 
oog-en-oorfunctie in de wijk vervullen voor 
het bedrijf. Daarnaast is Verheij aanwezig met 
‘h2O-onkruidbeheersing’: een zelfontwikkeld, 
GIS-gestuurd concept van milieuvriendelijke 
onkruidbeheersing. Uiteraard kunnen bezoe-
kers ook bij Verheij terecht voor renovatie, een 
aanlegklus of regulier onderhouds- en bomen-
werk. 
Bent u enthousiast over de brede 
dienstverlening van Verheij? Breng dan een 
bezoek aan stand 4.1.04.

PARTNERNIEUWS
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WeedControl toont 
breed scala 
onkruidmachines
WeedControl uit Waalwijk kan terugkijken op weer 
een succesvol jaar. Met de AIR-heteluchtsystemen 
was het bedrijf dit jaar de absolute marktleider 
in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en 
Oostenrijk. Naast het zeer lage gasverbruik en de 
lage onderhoudskosten is het unieke van de AIR-
hetelucht-recyclesystemen van WeedControl de 
lage CO2-uitstoot. Verder hebben de AIR-systemen 
0% roetuitstoot. De laatste jaren is er een toene-
mende vraag naar kleinere werktuigendragers 
en lichtere machines. Vanzelfsprekend hoort hier 
een lichte wendbare onkruidbestrijdingsmachine 
bij. Luisterend naar de vraag van de markt heeft 
WeedControl de Air Compact Pro ontwikkeld, een 
kleine handzame en lichte machine die het moge-
lijk maakt om smalle oppervlakten en paden te 
behandelen. Hij is universeel aan te bouwen aan 
de kleinste werktuigendragers. Uit ervaring blijkt 
dat onkruidbestrijding het beste resultaat geeft 
bij een combinatie van verschillende technieken. 
WeedControl is net zoals alle voorgaande jaren 
aanwezig en zal een compleet scala aan onkruid-
bestrijdingsmachines laten zien, variërend van 
openvlammachines tot borstelmachines en natuur-
lijk de bekendste hetelucht-onkruidbestrijdings-
machines met het heteluchtrecyclingsysteem. Voor 
ieder onkruidprobleem is een oplossing te vinden. 
Bezoek WeedControl in stand 3.1.18.

ITS toont producten 
voor standplaats-
inrichting 
ITS heeft een stand met producten voor een goede 
standplaatsinrichting. Er is een totaaloverzicht van 
materialen voor groeiplaatsinrichting. Bij beluch-

tingssystemen wordt de beste werking verkregen 
door gebruik te maken van twee verticale kokers: 
de schoorsteenwerking. Er zijn drie beluchtings-
systemen leverbaar: het Belu-systeem, het Venti-
systeem en Belu 45%. Voor alle drie systemen 
geldt als advies om bij afwerking in bestrating 
gebruik te maken van een Belu-rooster. Met dit 
rooster hebt u zekerheid dat er geen gevaar is voor 
voetgangers. Voor zware belasting is er het Belu-
rooster Robuust; dit rooster is zwaarder uitgevoerd 
en bezit een vergrendeling en vuilzeef. Voor een 
stevige kluitverankering zijn er grondankers van 
het merk Duckbill. Afhankelijk van de boommaat 
zijn vier verschillende sterktes leverbaar. Voor een 
goede nazorg zijn gietranden en mycorrhiza in te 
zetten. 
ITS is aanwezig in stand 2.2.04.

Boomkwekerij 
Udenhout zet de 
moseik in het zonnetje 
De Dag van de Openbare Ruimte is voor 
Boomkwekerij Udenhout BV een mooie gelegen-
heid om Quercus cerris 'Marvellous' onder de aan-
dacht te brengen. Deze Nederlandse ontdekking 
is een gezonde boom, vrij van ziekten en plagen. 
Quercus cerris ‘Marvellous’ is een half-wintergroene 
en winterharde boom die nooit last van meel-
dauw heeft. Ook is hij windvast en kan hij goed 
tegen zeewind; de ideale boom dus voor in het 
kustgebied. Hij stelt tamelijk lage bodemeisen 
en kent een vrij neutrale zuurgraad. De boom 
verlangt een plekje in de zon of lichte schaduw 
en verdraagt zelfs een gesloten wegdek. In de 
jeugdfase is Quercus cerris 'Marvellous' smal, later 
breed uitgroeiend. De moseik heeft een mooie 
vorm door de brede kegelvormige kroon met 
doorgaande hoofdtak. De bladeren variëren sterk 
in grootte en vorm; soms zijn ze diep gelobd tot 
scherp getand. De boom kan 15 tot 20 meter hoog 
worden. Boomkwekerij Udenhout is de licentie-
houder van deze laan- en straatboom. Daarnaast 
is Boomkwekerij Udenhout BV genomineerd 

voor het Boomproject van het Jaar 2017 met het 
landschapskunstwerk Het Witte Lint in Zutphen. 
Deze nominatie is onder meer te danken aan de 
goede samenwerking met de uitvoerende partijen. 
Boomkwekerij Udenhout BV is te vinden in 
stand 3.6.22.

Heicom presenteert 
nieuwe huisstijl
Op de foto is afgebeeld het Catharina 
Amaliapark in Apeldoorn, vlak bij het cen-
trum. Dit wás een betonnen parkeerplein, 
maar is nu een ondergrondse parkeergarage 
met daarboven een plek waar je heerlijk 
kunt zitten, skaten of picknicken. Dat is waar 
Heicom voor staat: vergroening van steden, 
parken en sportvelden door de kwaliteit van 
de bodem te verbeteren en zo de natuur 
in haar kracht te zetten. In 2050 zal zo’n 70 
procent van de wereldbevolking in steden 
wonen. Vergroening van steden en openbare 
ruimtes draagt bij aan de luchtkwaliteit, aan 
de afvoer van water in een heftiger klimaat 
en het beperkt zomerse hitte. Het maakt de 
omgeving in alle opzichten prettiger om in te 
leven en bewegen. De natuur is sterk genoeg 
om voor groei te zorgen op de moeilijkste 
plaatsen, als er maar geïnvesteerd wordt in 
gefundeerd advies, het vervaardigen van 
hoogwaardige, natuurlijke en duurzame sub-
straten en een juiste toepassing daarvan. Daar 
werkt Heicom aan door continu te innoveren 
en altijd voor de hoogste kwaliteit te gaan. De 
afgelopen maanden heeft Heicom gewerkt 
aan een nieuwe website en uitstraling, die 
op de Dag van de Openbare Ruimte worden 
gepresenteerd in een nieuwe beursstand en 
met projectcases. Maar uiteraard zijn er ook 
kwalitatieve bodemverbeteraars en substraten. 
Nieuwsgierig? Bezoek Heicom dan in stand 
2.2.25.
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Wolterinck gaat de 
uitdaging aan
De overlast van invasieve soorten in Nederland 
neemt hand over hand toe. Sommige soorten 
krijgen zoveel vrijheid om te groeien dat ze gaan 
overheersen en daardoor ernstige schade toebren-
gen aan de natuurlijke inheemse biodiversiteit en 
de omgeving en kunnen leiden tot lichamelijke 
klachten. De huidige conventionele bestrijdings-
technieken zijn tijdrovend en arbeidsintensief en 
brengen vaak hoge kosten met zich mee. Als spe-
cialist beschikt Wolterinck over ruime kennis, het 
juiste materieel en een effectieve methode voor 
beheersing dan wel bestrijding van deze invasieve 
soorten, ook wel uitheemse soorten genoemd. 
Ervaren medewerkers maken gebruik van digi-
tale beheerapplicaties, waarmee Wolterinck 
een gedegen onderhoudsplan kan opstellen en 
opdrachtgevers volledig kan informeren over de 
voortgang. Daardoor kan er met minimale inzet op 
het juiste moment in het seizoen gezorgd worden 
voor het gewenste eindresultaat, en dat tegen 
lage kosten. Alle werkzaamheden van Wolterinck 
worden gewaarborgd door diverse certifice-
ringen, waaronder VCA**, ISO 9001, ISO 14001, 
CO2-prestatieladder 3, MVO-prestatieladder 3 en 
Groenkeur. 
Wolterinck verwelkomt bezoekers graag in 
stand 4.6.51.

Rootbarrier biedt 
totaaloplossing
Rootbarrier is op de Dag van de Openbare Ruimte 
aanwezig met het onkruiddoek Plantex Platinium 
van producent Dupont. Het product maakt deel uit 
van de ‘Plantex-familie’ in het aanbod van Dupont. 
De Gold-versie is al effectief in het tegenhouden 
van bijvoorbeeld heermoes (Equisetum arvense); 
de ‘zwaardere’ variant Platinium kan zelfs de meest 
invasieve planten aan, zoals Japanse duizendknoop 
(Fallopia japonica). Plantex Platinium is gemaakt 
van het polymeer polypropyleen, een geotextiel 
dat lucht- en waterdoorlaatbaar is en voedingsstof-
fen doorlaat, waardoor het geen invloed heeft op 
de groeiomstandigheden van de andere planten. 
Bovendien geeft het product geen stoffen af die 
schadelijk zijn voor milieu. Het vormt daarmee 
een goed alternatief, nu het gebruik van chemie 
steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Naast 
dit onkruiddoek toont Rootbarrier ook andere 
producten, zoals wortelgeleidingssystemen. Met 
onkruiddoek en wortelgeleidingssystemen wil het 
bedrijf een totaaloplossing bieden voor de bestrij-
ding van invasieve planten. Wilt u meer informatie 
over deze producten? Bezoek Rootbarrier BV dan 
in stand 4.2.05.

Biodiversiteits-
oplossingen voor de 
openbare ruimte
Zaaizaadbedrijf Limagrain (Advanta) lanceert 
onder de naam Staygreen drie speciale biodiver-
siteitsmengsels voor de groene ruimte. Daarmee 
komt het bedrijf tegemoet aan de toenemende 
wens van gemeenten om tot een duurzamere 
invulling van groenstroken te komen. Staygreen 

Nationale 
Bomenbank 
genomineerd voor 
Boomproject van 
het Jaar
De Nationale Bomenbank draagt met bomen 
bij aan het oplossen van problemen die 
ontstaan door verstedelijking en klimaatver-
andering. Zijn dienstverlening is gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek, praktisch 
inzicht en natuurlijke principes. De Nationale 
Bomenbank biedt een uitgebreid dienstenpak-
ket met alle onderdelen die nodig zijn voor 
bomen in een stedelijke omgeving, van boom-
verplanting tot boomonderzoek en van groei-
plaatsverbetering tot boomverzorging. Het 
voorbeeldproject waarin bovenstaande facet-
ten samenkomen, is het Bomencarré op IJburg 
Amsterdam: innovatief en uniek op het gebied 
van waterbeheersing, gebaseerd op weten-
schap, ervaring en natuurlijke principes en 
een groen (bomen)icoon in een verstedelijkte 
omgeving. Dit project is genomineerd voor het 
Boomproject van het jaar 2017 van de VHG. De 
winnaar wordt tijdens de Dag van de Openbare 
Ruimte bekendgemaakt. 
De medewerkers van de Nationale 
Bomenbank vertellen graag meer over dit 
project en de andere diensten die zij kunnen 
bieden in stand 3.1.19.
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1 is een gras-kruidenvegetatie voor bermen die 
jaarrond groen en laag blijft. Het mengsel vraagt 
minimaal onderhoud en geldt als een verrijking 
voor de inheemse bermflora. Met Staygreen 2 EPR 
komt er nu een biologische – en dus goedkopere 
– oplossing voorhanden om de eikenprocessie-
rups effectief te bestrijden. De samenstelling met 
veel schermbloemigen en insectenplanten zorgt 
namelijk voor een snelle opbouw van de populatie 
natuurlijke vijanden van de rups. Staygreen 3, ten 
slotte, is het ideale mengsel voor het aantrekken 
van vlinders en bijen. De vegetatie is geselecteerd 
op kleur, geur en nectarproductie en voorziet in 
een gevarieerd voedselaanbod voor bestuivende 
insecten. Vlinder- en bijenlinten gelden als een 
belangrijke graadmeter voor de biodiversiteit in de 
openbare ruimte. 
Meer weten? Bezoek Limagrain Nederland dan 
in stand 4.2.20. Voor elke bezoeker ligt een 
gratis probeerzakje met 20 g StayGreen 2 EPR 
klaar.

Ervaar de 
Heatweed-methode
Heatweed Technologies is de nieuwe naam van 
Wave Weed Control, dat sinds 1 maart van dit 
jaar is overgenomen door Heatweed en Holder. 
Heatweed Technologies zet de toon met zijn visie, 
die zal uitgroeien tot de norm voor niet-chemische 
onkruidbestrijding. Dat betekent concreet dat 
Heatweed een verplichting heeft om klanten te 
voorzien van kwalitatief hoogwaardige machines 
en ondersteuning en om voortdurend de focus 
op innovatie te houden. In dit kader is ISRP (het 
invasieve soorten-reductieprogramma) ontwikkeld 
en recentelijk op de Nederlandse markt gelan-
ceerd. Daarnaast kan de bezoeker door middel 
van interactief filmmateriaal het gebruik van de 
machines en de Heatweed-methode ervaren. Met 
de wereldwijd gepatenteerde sensortechnologie 
laat Heatweed eens te meer zien dat de enorme 
capaciteit, in combinatie met het lage energie- en 
waterverbruik, de meest rendabele machine voor 
onkruidbestrijding in de openbare ruimte oplevert. 
Ook de kleinste machine van Heatweed zal niet 
ontbreken. Deze compacte machine is geschikt 
voor behandeling van kleinere ruimtes. Hij is een-
voudig te bedienen en kan rechtstreeks op 230 V 
aangesloten worden. Een prettige bijkomstigheid: 
hij heeft ook een reinigingsfunctie. Op de Dag van 
de Openbare Ruimte geeft Heatweed Technologies 
graag nadere informatie over de Heatweed-
methode. 
Bezoekers zijn welkom in stand 4.2.26.

Watertechnische 
installaties van 
Aquaco 
Water in de openbare ruimte draagt bij aan de 
leefbaarheid in en om steden, gebouwen en ter-
reinen. Aquaco ontwerpt, engineert, realiseert en 
onderhoudt watertechnische installaties van onder 
andere fonteinen, watertafels en waterfonteintjes. 
De kwaliteit van het water en de veiligheid van 
gebruikers staan hierbij voorop. Hiermee wordt 
zowel bij het ontwerp en de uitvoering als bij het 
onderhoud aan de installaties rekening gehouden, 
bijvoorbeeld door het gebruik van filters en het 
uitvoeren van legionellatesten. Aquaco laat bezoe-
kers graag een stukje zien van de inrichting van de 
techniekruimte waarmee bovengrondse fonteinen 
en fonteintjes gerealiseerd worden. Enkele van de 
door Aquaco in Nederland gerealiseerde projecten, 

in opdracht van Rots Maatwerk BV, zijn: Dakpark 
Rotterdam, Wildlands Emmen, Artis Amsterdam, 
Domplein Utrecht, Anna van Buerenplein Den 
Haag, Fontein De Heuvel Tilburg en Marktplein 
Hilversum. In stand 4.4.09 (Het Plein) informeert 
Aquaco u graag over de realisatie van water-
technische installaties voor de openbare ruimte.

Jan van Setten over de 
participatiespagaat 
In de praktijk komt OBB Ingenieurs veel ambte-
naren tegen die in de meest ingewikkelde parti-
cipatietrajecten zitten, en worden zij vervolgens 
ingehuurd om deze tot een goed eind te brengen. 
Respect voor iedereen die iedere keer weer objec-
tief de gesprekken aangaat en in de spagaat poli-
tiek, beleid, algemeen belang en bewonerswensen 
het optimale nastreeft. En dat is niet altijd leuk. 
Maar in samenwerking met de beursorganisatie 
heeft OBB een kadootje: Jan van Setten komt jullie 
een hart onder de riem steken. Even relativeren, 
lachen en leren; van de eerste tot de laatste minuut 
op het puntje van je stoel. Hoe creëer je draagvlak 
zonder dwang? En hoe blijf je zelf optimaal gemo-
tiveerd? De juiste snaar raken. Wat drijft iemand 
nou écht? Hoeveel invloed heb je daar als ambte-
naar op? Pittige vragen! Maar er zijn meer antwoor-
den dan je nu denkt om uit de participatiespagaat 
te blijven en de dans aan te gaan met burger en 
bedrijf. De inspirerende lezing van Van Setten 
neemt je mentaal mee op reis hoe je anderen 
voor je wensen en doelen kunt winnen. Waarom 
standpunten niet werken en hoe je daar weg kunt 
blijven. Hoe je weerstand creëert. En ook hoe je het 
herkent, erkent en weerlegt. Aan welke knoppen 
je moet draaien en hoe je zelf daarbij geen energie 
verliest, maar juist wint. De (speel)ruimte die je aan 
een ander geeft, krijg je er immers zelf bij. 
Donderdag 28 september 11:00 uur, 
hoofdpodium hal 2.

Krinkels en zuster-
bedrijven slaan de 
handen ineen
Krinkels en haar zusterbedrijven Quercus 
boomexperts, Sight Landscaping, Flora Nova 
en Mostert De Winter zijn gezamenlijk te 
vinden op de Dag van de Openbare Ruimte. 
In hun gezamenlijke stand (4.4.57) kunnen 
bezoekers terecht voor een speciaal gemaak-
te koffie of een lekker drankje, terwijl zij zich 
laten bijpraten over alle mooie projecten. 
De bedrijven heten bezoekers welkom in 
stand 4.4.57.
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