
DenkGroen   pagina 6

V
isie Van der Tol

Duurzamer, biodiverser 
én goedkoper
Een geslaagd recept bestaat 
uit een juiste mix van goede 
ingrediënten. Zo werkt het 
ook bij het recept voor tuinen 
die aansluiten bij de wensen 
van eigenaren en gebruikers: 
de juiste mix van duur-
zaamheid, biodiversiteit  
en omvormingsbeheer.  
Ze zijn nog goedkoper ook.

Van der Tol luistert goed naar zijn klanten, 
beklemtoont commercieel directeur  
Aart Veerman. “Die klant ziet zich in  
deze economische crisis genoodzaakt om  
te bezuinigen. Ook op het tuinonderhoud.”
Er speelt nog iets. Veerman: “Wereldwijd zien 
we steeds minder biodiversiteit. Met name  
in steden, waar beton nog altijd ruim de 
overhand heeft. Dat leidt tot problemen, 
bijvoorbeeld met de afvoer van regenwater. 
Dus is een andere tendens dat we met z’n 
allen toe willen naar meer biodiversiteit  
en meer groen.”
Eén plus één is twee, zeker voor dit bedrijf 
dat zich graag onderscheidt in de markt. 
“Daarom bieden we onze klanten meer 
duurzame en biodiverse tuinen met minder 
onderhoudskosten. De spil bij deze aanpak  
is omvormingsbeheer.”

Goedkoper
Omvormingsbeheer bestaat uit een  
reeks van maatregelen die het onderhoud 
goedkoper maken. Uitgangspunt is dat de 
tuin wordt ‘omgevormd’ tot een omgeving 
met meer natuurlijke vegetatie waardoor  
een betere natuurlijke balans ontstaat.

“De meest gangbare vorm van tuinonder-
houd bestaat uit diverse malen per jaar  
gras maaien, bomen en struiken snoeien,  
en onkruid verwijderen”, aldus Veerman.  
“De natuurwaarde van zo’n tuin is prima, 
maar er is geen natuurontwikkeling. Als we 
nu andere vegetaties toepassen en de tuin 
op een andere manier beheren, dan krijg  
je wel natuurontwikkeling. Denk aan  
het omvormen van een gazon naar een 
 kruidentuin. Of de keuze voor vaste planten 
die heel dicht op elkaar groeien, zodat 

onkruid daaronder geen kans krijgt. En het 
plaatsen van snoeiafval onder de hagen.  
Dat bespaart op maaien, schoffelen en op  
je CO2-uitstoot omdat je materiaal niet meer 
hoeft af te voeren. Omdat we snoeiafval 
laten liggen – uiteraard wel netjes verwerkt 
– krijg je een natuurlijke compost die kan 

dienen als voeding voor de tuin zelf. 
Bovendien vinden insecten en vlinders,  
maar ook egels en vogels hier een veilige 
plek om te schuilen en eten te vinden.”
Omvormingsbeheer is een relatief nieuw 
product binnen het dienstenpakket van  
Van der Tol, maar inmiddels breed beproefd. 
“Toen we het concept enkele jaren geleden 
hadden ontwikkeld, hebben we de diverse 
modellen eerst bij wijze van proef op  
onze eigen bedrijventerreinen toegepast.  
Ook hebben studenten van Hogeschool 

Larenstein op ons verzoek er onderzoek  
naar gedaan in het kader van een 
 afstudeeropdracht. Daarna hebben we  
in overleg met onze klanten een aantal 
tuinen als proeflocatie gebruikt. Inmiddels 
weten we voldoende om de aanpak breed  
uit te rollen.”
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relatief nieuw product maar  
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In deze projectenparade laten we met trots een  
speciale en uitgebreide selectie gerealiseerde  
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