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Stille duurzame revolutie 
mag lawaaiiger

Let wel op, waarschuwt Hordijk. “Wie zich met 
duurzaam ondernemen wil onderscheiden, moet  
de aanpak tot in de vezels van het bedrijf hebben 
verankerd. Want anders ontstaat greenwashing:  
meer beloven dan je in werkelijkheid doet.  
En dat straft de markt ongenadig af.”
Hordijk weet waarover hij spreekt. Hij is zelfstandig 
adviseur duurzaam ondernemen en tevens als  
senior onderzoeker verbonden aan het Center for 
 Sustainability van Nyenrode Business Universiteit, 
gespecialiseerd in duurzaam ondernemen. Hij maakt 
echter een onderscheid tussen grote en kleine(re) 
bedrijven. “Voor grote bedrijven, zeker  multinationals, 
is duurzaamheid een must. Het is een trend en een 

markt. Ze kunnen gewoonweg niet achter blijven.”
Anders liggen de zaken volgens hem voor de  
kleinere MKB-bedrijven. “Duurzaam ondernemen  
is toch een innovatie, een vernieuwing die tijd  
en geld kost. Zij moeten het geld sneller dan grote 
bedrijven terug verdienen en beginnen er om deze 
reden vaak niet aan.”

Voor MKB-bedrijven die er wél aan beginnen, is 
duurzaamheid doorgaans niet alleen ingegeven door 
marktoverwegingen, maar vooral vanuit een gevoel 
van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke 
vraagstukken. Hordijk: “Ze willen iets doen aan 
ecologische en sociale problemen. En dat doen ze 
voor zichzelf, omdat ze vinden dat het moet, en niet 
voor de schone schijn. Het zijn wel ondernemers, 
dus ze zorgen er vervolgens wel voor dat duurzaam 
ondernemen de continuïteit van hun bedrijf 
ondersteunt. Toch zijn er veel MKB-bedrijven  

die hun duurzame gedrag niet genoeg  
communiceren. Ook niet richting hun klanten.” 
Van der Tol, onlangs verkozen tot duurzaamste 
hovenier, behoort tot deze laatste categorie.  
“Niet zo bescheiden”, adviseert Hordijk. “Klanten, 
vooral overheden, maatschappelijke organisaties  
en grotere bedrijven, hechten veel belang aan 
duurzaam geproduceerde producten en diensten.  
Dus als je die kunt bieden, dan moet je dat vooral 
vertellen. Deze klanten vinden het tenslotte zelf  
ook fijn om hun achterbannen te kunnen vertellen 
én te kunnen aantonen dat ook zij hart hebben  
voor maatschappelijke vraagstukken.”

Wat te doen met de titel Duurzaamste hovenier van  
Nederland? “Schreeuw het van de daken”, adviseert Ard Hordijk.  
“Zo’n uitverkiezing is goed voor je reputatie en klanten vragen  
steeds vaker om duurzaamheid.”

Voor MKB-bedrijven is duurzaamheid eerder  
betrokkenheid dan een marktoverweging



DenkGroen   pagina 4

N
ieuw

Van der Tol is dit jaar  uitgeroepen 
tot duurzaamste hovenier van 
Nederland. Dat is een titel die  
je moet verdienen. Hoe doe je 
dat? Niet door te berusten en  
je zegeningen te tellen, maar 
door in beweging te blijven.  
Met steeds nieuwe duurzame 
initiatieven, zoals innovatieve 
tuinmodellen en een  
aanvullende ECO-check.

Innovatieve tuinmodellen en ECO-check

‘Is voor de tuin een ecologische doelstelling 
geformuleerd?’ Toegegeven, de vraag klinkt 
wat abstract, maar het idee erachter is heel 
concreet: welk doel dient de tuin, bezien 
vanuit het oogpunt van duurzaamheid?  
Sluit hij aan bij een naastgelegen park  
met veel vogels, die mogelijk ook in deze 
tuin een veilig heenkomen moeten kunnen 
vinden? Of is het een tuin die ‘gewoon’  
zo weinig mogelijk beslag op het milieu 
moet leggen?
De vraag is de eerste van in totaal achttien 
vragen die samen de ECO-check vormen die 
Van der Tol heeft opgesteld om te kunnen 
meten of een tuin voldoende duurzaam is. 
Scoort het invullen van de vragen voldoende 

punten, dan verdient de tuin het speciale 
ECO-check-stempel en kan de tuin als  
voldoende duurzaam worden aangemerkt, 
met ecologisch onderhoud als vanzelf-
sprekend gevolg.
Een andere innovatie die binnen de  
muren van Van der Tol is ontwikkeld,  
bestaat uit vier tuinconcepten waarvoor 
modellen zijn opgesteld die kunnen worden 
gebruikt bij de inrichting van een vlinder-
tuin, kringlooptuin, vogeltuin of natuurtuin. 
Denk bijvoorbeeld aan een handleiding voor 
het gebruik van verschillende bloemrijke  
kruiden voor in de vlindertuin, het 
 hergebruiken van snoeiafval in de kring-
looptuin, het planten van besdragende 

Nieuwbouw en landschap
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bomen en struiken als voedselleveranciers 
in de vogeltuin, en het minimaliseren van 
 onkruidbestrijding door zoveel mogelijk 
gesloten beplanting toe te passen in  
de natuurtuin.

Biodiversiteit
De ECO-check is een keurmerk dat  exclusief 
door Van der Tol gebruikt wordt om een  
ontwerp, offerte of bestaande tuin te  
contro leren op ecologische waarden en 
duurzaamheid. Aan de hand van de checklist 
wordt beoordeeld of de tuin meerwaarden 
biedt voor vogels, vlinders en andere dieren 
en insecten en of de toegepaste materialen 
duurzaam geproduceerd danwel hergebruikt 

zijn. De tuinmodellen zijn vooral bedoeld 
voor intern gebruik. De medewerkers van 
Van der Tol gebruiken ze als leidraad bij  
hun ontwerpen, bij aanleg en onderhoud  
en in hun klantcontacten bij zowel  
nieuwe als bestaande tuinen. Minder  
snoeien bijvoorbeeld kan heel aantrekkelijk 
zijn in vogel- en vlindertuinen zodat dieren 
er meer schuilplaatsen kunnen vinden.  
Deze aanpak is duurzamer én goedkoper,  
net zoals het ter plekke verwerken in plaats 
van afvoeren van snoeiafval. Hier tegenover 
kunnen extra kosten staan in de vorm van 
bijvoorbeeld meer schoffelen om het  
gebruik van chemicaliën te vermijden.
Aan de hand van de ECO-check én de  

ideeën achter de tuinmodellen is er per  
tuin ruimte om op basis van eigen inzichten  
en creativiteit unieke tuinen te maken.  
Het is immers niet de bedoeling dat  
Nederland straks nog slechts vier tuin-
modellen in identieke uitvoeringen kent.
Wanneer nog niet voldaan wordt aan de  
criteria van de ECO-check kunnen 
 aanvullende maatregelen op het gebied van 
inrichting en onderhoud extra ecologische 
input geven waarmee de tuin mogelijk  
alsnog in aanmerking voor het keurmerk 
komt. Dit alles met het argument: als  
Van der Tol kan bijdragen aan behoud  
of ontwikkelen van biodiversiteit, dan  
doen we dat.

Een keurmerk om een tuin te 
toetsen op ecologische waarden  
en duurzaamheid…

Innovatieve tuinmodellen en ECO-check

Vogel in waterbak
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Wie te veel eet, leeft op te grote voet

Liever 
verbranden 
dan composteren

‘ Kroon op 20 jaar 
duurzaam ondernemen’

Dat begon al twintig jaar geleden met 
activiteiten op het gebied van groendaken 
en waterbuffering en duurt tot op heden 
voort in een veelheid aan duurzame 
activiteiten.” Smit roemt het feit dat  
Van der Tol het duurzaam ondernemerschap 
vooral heeft gericht op intern gebruik en 
nooit als verkoopargument. “Daar zal nu  
met deze uitverkiezing wel een einde aan 
komen, maar dat is ook logisch. Duurzaam-
heid is een maatschappelijke ontwikkeling 
waar we niet meer omheen kunnen.  
Daarmee wordt het vrijwel automatisch  
ook een marketinginstrument.”

Eet maar normaal, dan  
consumeer je al meer dan 
genoeg. Want wie ‘normaal’ 
eet, heeft een ‘voedsel-
afdruk’ van 1,8 hectare.  
Dat is precies het dubbele 
van de 0,9 hectare die  
voor elke wereldbewoner 
beschikbaar is.

Parallel aan de CO2-footprint is er nu ook  
een voedselafdruk. De test op internet is 
ontworpen door het Voedingscentrum en 
laat zien wat de persoonlijke voedselkeuze 
betekent voor het milieu. De test bestaat 
uit vijftien vragen. Bijvoorbeeld: koop je 
groente en fruit van het seizoen? Doe je  
de boodschappen lopend of met de auto? 
Gooi je vaak bruikbaar eten in de prullen-
bak? De antwoorden zijn van invloed op 
de score. 

De site op www.voedingscentrum.nl  
geeft ook tips om de persoonlijke score  
te verkleinen. Want doorgaan op de huidige 
weg, betekent dat we twee aardbollen nodig 
hebben om voor iedereen voldoende voedsel 
te kunnen verbouwen.

Stedelijk hovenier Van der Tol 
onderzoekt de mogelijkheid voor 
een duurzamere verwerking van 
snoeiafval: verbranden in plaats 
van composteren. Dit lijkt een 
vreemde oplossing, maar is  
het niet.

Het snoeiafval van Van der Tol wordt door een 
extern bedrijf verwerkt tot compost. Dit is een 
milieuvriendelijke oplossing, maar het kan nog 
duurzamer. Met een plantenkweker in de buurt 
wordt onderzocht of het versnipperde houtafval 
kan dienen als brandstof voor de verwarming  
van zijn kas. De kweker gebruikt een speciale 
‘kachel’ die extreem hoge temperaturen bereikt 
en daardoor nauwelijks restafval produceert en 
minimaal CO2 uitstoot. Deze aanpak bespaart 
tevens op aardgas dat anders als brandstof zou 
zijn gebruikt, en op andere fossiele brandstoffen 
omdat het transport van het snoeiafval over een 
veel kortere afstand plaatsvindt. Niet alleen het 
milieu is hierbij gebaat, maar ook de klanten  
van Van der Tol omdat deze aanpak goedkoper is.
De eerste uitkomsten van de proef zijn positief.

Van der Tol mag zich  
heel 2012 de duurzaamste  
hovenier van Nederland  
noemen. “Loon naar werken”, 
aldus jurylid Jurgen Smit.

Van der Tol kreeg de eretitel begin januari  
in Hardenberg toegekend tijdens de vakbeurs 
De Groene Sector. Jurylid Jurgen Smit –  
hovenier, tuinontwerper, auteur en tot voor 
kort vooral bekend van tuinprogramma’s  
op RTL en SBS – noemt de toekenning “een 
kroon op de inspanningen van Van der Tol. 

Scan deze code  
en test uw  
voedselafdruk.



Column

Duurzaam 
enthousiasme

Annemieke Langendoen

In een tuin gebruiken ontwerpers vaak hout:  
van vlonder tot schutting; van pergola tot 
zitmeubilair. FSC-hardhout was tot voor kort  
de meest vanzelfsprekende keuze, want daarmee 
kies je voor een degelijk stuk hout dat je betrekt 
van plantages die verantwoord omgaan met het 
tropisch regenwoud en zorgen voor herplant.  
Dit alles neemt echter niet weg dat ook voor 
FSC-hardhout regenwoud gekapt moet worden. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven  
die eveneens goed toepasbaar zijn. Bamboe is 
zo’n duurzaam en sterk alternatief. Het wordt 
gekweekt op plantages ver weg, maar met een 
veel hogere groeisnelheid. Hierdoor is de impact 
van het kappen minder rigoureus. Door te kiezen 
voor Europees hout is overzees hout importeren 
niet meer nodig en zijn we nóg duurzamer bezig. 
Denk aan Robinia, tamme kastanje, eiken of 
zelfs thermisch behandeld es en populier.  
Al deze houtsoorten kunnen in goede kwaliteit 
en met duurzaamheidsklasse 1 geleverd worden.
Logisch dus dat onze nieuwe lunchtafel niet van 
hardhout gemaakt wordt, maar met de nieuwe 
alternatieven. Bamboe-, eiken- en Robiniahout 
blijken prima met elkaar te combineren en zijn 
verwerkt tot een eigenzinnige tafel. Mocht u in 
de gelegenheid zijn ons tweejaarlijks festival 
van 2 juni op ons terrein bij te wonen, dan 
nodig ik u uit even te komen zitten en genieten 
van het vakwerk, de ambiance en een duurzame 
lunch aan onze tafel. Het is dé plek om te 
komen tot een goed gesprek, te relaxen of  
te mijmeren over wat er allemaal nog meer 
mogelijk is.
En ja, dan valt u vast op dat die tafel voorzien 
is van parasols en dat er eetbare beplanting en 
wateropslag in geïntegreerd zijn. Maar wat u 
vooral niet zal ontgaan is de enorme afmeting 
van de tafel: 9 meter. Hier moeten wij als 
ontwerpers nog leren duurzame keuzes te 
maken. Want het meest duurzaam is het immers 
om zo min mogelijk materiaal te gebruiken. 
Soms is het enthousiasme van ontwerpers  
niet te remmen. Maar dan heb je ook wat.

Annemieke Langendoen,
ontwerper bij Hollandsgroen
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Een stadspark is geen  
stadspark als er geen  
bijenstal staat. Onder meer 
met dit motto wordt in 2012 
– het Jaar van de Bij –  
getracht het uitsterven  
van de bij te voorkomen.

De honingbij heeft het al jaren moeilijk.  
De geleerden verschillen van mening over  
de oorzaak, maar zeker is dat het gebruik 
van pesticiden en de afnemende biodiversi-
teit meespelen. Bijen zijn als verspreiders 
van stuifmeel belangrijk voor de natuur.  
Als ze zouden uitsterven, zijn de gevolgen 
voor de flora niet te overzien. Dit geldt ook 
voor de landbouw: zonder bijen geen appels, 
peren, aardbeien en geen zaadgoed van de 
belangrijkste groenten.
Andersom zijn boeren en tuinders ook 
belangrijk voor bijen. Zo’n 500 landbouw-
bedrijven zijn aangesloten bij Bloeiend 
Bedrijf, dat zich onder meer bezighoudt  
met de aanleg van honderden kilometers 
bloemrijke akkerranden. Ook pleit Bloeiend 
Bedrijf samen met natuurorganisaties en 

bijenhoudersverenigingen voor aanvullende 
maatregelen die bijen beschermen.  
De D66-fractie in Arnhem riep daarom 
onlangs de gemeente op het voortouw te 
nemen door in alle parken minstens één 
bijenstal te plaatsen.

Stadspark kan niet 
zonder bijenstal
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Project

Wonen aan de Vecht heeft al eeuwenlang een enorme aantrekkingskracht. Al in de 17e eeuw 
trokken rijke Amsterdamse kooplieden naar dit gebied tussen Breukelen en Loenen. Ze bouw-
den er statige en indrukwekkende buitenplaatsen met bloemrijke tuinen en  karakteristieke 
theekoepels. De nieuwe Buitenplaats Overweer doet niet onder voor haar eeuwenoude buren.

Modern 17e eeuws 
wonen aan de Vecht

Buitenplaats Overweer tussen Loenen en 
Breukelen biedt een schitterende aanblik  
met zijn fraai aangelegde vijf hectare grote 
park met daarop de statige landhuizen het 
Koetshuis, het Boothuis, het Landhuis,  
het Loenense Laantje, de Hofjes én de eigen  
haven. Dit is geen doorsnee woningbouw-
project. We hebben het over ruime, nieuwe 
appartementen op een prachtige historische 
locatie met daar omheen een prachtig 
 ingerichte tuin. Van der Tol is trots binnen  
dit ambitieuze project de realisatie van  
deze tuin te mogen verzorgen. Overweer is 
voor Van der Tol technisch gezien geen  
uitgesproken ingewikkelde, maar toch nog 
altijd een uitdagende opdracht. Het gaat  
immers om de aanleg van een flink glooiend 
park met gazons, velden met rododendrons  

en hortensia’s, parkbomen, leibomen en  
zelfs leifruitbomen. De inspanningen van  
Van der Tol beperken zich ook niet tot de  
hovenierswerkzaamheden. Het bedrijf heeft 
vanaf het begin – de bouwvergaderingfase 
– meegedacht en heeft bijgedragen met 
de nodige engineering, berekeningen en 
 tekeningen voor onder andere de aanleg van 
de nutsvoorzieningen. Ook heeft Van der Tol 
de uitvoering van diverse grondwerkzaam-
heden op zich genomen, zoals de aanleg  
van de riolering. Dit laatste overigens in  
samenwerking met het grondsaneringsbedrijf.
Een andere uitdaging ligt in de twee 
 daktuinen op de parkeergarage tussen de 
appartementencomplexen de Hofjes en het 
Loenense Laantje. Hier voorziet Van der Tol 
het dak van het Zinco-daktuinsysteem FD40 

Buitenplaats, Overweer



 DenkGroen   pagina 9

(drainage), SSM45 (beschermmat) en een 
FS-filtervlies voor enerzijds een opbouw met 
nida-gravelplaten met split (de Hofjes) en 
scherp zand met daarop een bestrating van 
Aziatisch hardsteen (Loenense Laantje). 
Voor wie het niet kent: de nida-gravelplaten 
hebben de vorm van honingraten die worden 
afgevuld met siersplit. Hierdoor kunnen  
ook bijvoorbeeld rolstoelen en mensen  
met hakken er relatief gemakkelijk over  
bewegen. Verder wordt de daktuin bij de 

kunnen aanmeren. Overweer wordt al met  
al een buitenplaats anno nu. De indeling van  
de landhuizen in appartementen onderscheidt 
de buitenplaats van die daarnaast, maar dat 
zal de toevallige passant niet opvallen.  
De nieuwbouw en aanleg van het park zijn 
nog volop aan de gang, maar medio augustus 
moet het meeste werk gedaan zijn. “Het is een 
prachtig, ambitieus project”, zegt projectleider 
Advies Peter Reintjes van Van der Tol.  
“Een mooie klus die kan dienen als goede 
referentie”, vult zijn collega-projectleider  
Realisatie Martijn van der Most aan, “vanwege 
de uitstraling van het project.” Beiden zijn 
vanuit hun functie nauw betrokken bij de  
realisatie van Overweer, en gelijk hebben ze: 
het is prachtig om te zien hoe we tegenwoordig 
‘nu’ er weer als ‘vroeger’ uit kunnen laten zien.

Hofjes voorzien van op maat gemaakte  
(‘roestig’ ogende) Cortenstaal-bakken met  
hierin bomen, heesters en diverse vaste planten.

Buitenplaats anno nu
Bij de inrichting van Overweer is sterk gekeken 
naar de oude buitenplaatsen die nog steeds 
elders langs de Vecht liggen. Door de aan de weg 
geplaatste tuinmuur krijgt het park een beschut 
uiterlijk. Bovendien wordt op het terrein een 
haven aangelegd waar de bewoners hun boten 

Een eeuwenoud glooiend  
parklandschap gecombineerd 
met moderne daktuinen…
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V
isie Van der Tol

Duurzaamheid van nu is opdracht 
voor bedrijf van de toekomst
Duurzaamheid hoeft geen 
zware opgave te zijn voor  
een stedelijk hovenier als  
Van der Tol, die met zijn  
bedrijfsactiviteiten immers  
al direct bijdraagt aan  
een groene leefbare stad.  
Maar ook voor deze hovenier 
komt er flink wat meer kijken 
bij duurzaam ondernemen.

People, profit, planet. Dit zijn dé drie 
kernwaarden van maatschappelijk verant-
woord ondernemen (mvo), een ontwikkeling 
die al decennia geleden is gestart maar 
vooral de laatste jaren een hoge vlucht  
heeft genomen. Inmiddels ontplooit 
ongeveer 60 procent van de ondernemingen 
in Nederland minimaal enige activiteiten  
op dit gebied. Iets minder dan de helft doet 
dit al langer dan tien jaar. Nooit geweten? 
Dat is niet verwonderlijk, want zeker 
tweederde van de bedrijven die maat-
schappelijk verantwoord ondernemen  
geeft hier geen ruchtbaarheid aan. 
Ook Van der Tol behoort tot de ‘stille’ 
mvo-pioniers. De begrippen people en  
planet zijn voor de stedelijk hovenier  

nooit een drive geweest om tot meer  
profit te komen. Want ‘mvo doe je gewoon’, 
zo is de achterliggende visie, ‘vanuit een 
diep geworteld plichtsbesef om verantwoord  
en duurzaam om te gaan met mensen  
en materialen’.

Eervolle erkenning
De termen maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaam ondernemen 
worden in de volksmond door elkaar  
gebruikt en betekenen hetzelfde.  

De recente verkiezing van Van der Tol tot 
Duurzaamste hovenier van Nederland is  
dan ook een eervolle erkenning van het 
mvo-beleid van de onderneming.
Van der Tol neemt de verantwoordelijkheid 
voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten 
op mens, milieu en bedrijfsvoering.  
Het bedrijf maakt bewuste keuzes om  
de ‘eigen’ mensen zich lekker in hun vel  

te laten voelen. Onder meer met mogelijk-
heden voor zelfontplooiing en een doordacht 
sociaal beleid. Ook de ‘externe’ mensen  
met wie het bedrijf werkt, profiteren van 
deze bedrijfsfilosofie. Denk aan opleidings-
trajecten voor mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt.
Hetzelfde geldt voor de projecten die deze 
hovenier uitvoert. ‘Denk groen’ is niet voor 
niets de bedrijfsslogan. Dit betekent onder 
meer het gebruik van duurzame, liefst lokaal 
geproduceerde of gerecyclede producten. 

Maar ook chemievrij onderhoud van tuinen 
en parken, de ontwikkeling van een eigen 
ECO-check met bijbehorende duurzame 
tuinmodellen, watermanagement en zo meer. 
Daar profiteren niet alleen mens en milieu 
van, maar ook de klanten. U leest er alles 
over elders in dit blad.

De titel duurzaamste hovenier  
is een eervolle erkenning van  
het mvo-beleid van Van der Tol



In Nederland valt jaarlijks gemiddeld  
800 millimeter regen. Dat valt niet keurig  
verspreid over het jaar, maar in bepaalde 
periodes, waarbij het opvalt dat we de 
laatste jaren steeds extremere pieken 
meemaken.
Grote hoeveelheden water moeten zo snel 
mogelijk worden afgevoerd om problemen  
te voorkomen. Dit legt een grote druk op  
het riool, dat het aanbod niet altijd aan  
kan. Dan moet worden terugvallen op 
paarde middelen zoals riooloverstorten, 
waarbij alle rioolwater, ook van de huis-
houdens, het oppervlaktewater instroomt. 
Dit verklaart waarom steeds meer gemeenten 
en waterschappen bedrijven verplichten  
hun regen waterafvoer af te koppelen.
Wat dan wél te doen met overtollig regen-
water? “Opvangen, bufferen, hergebruiken  
of later langzaam in de grond infiltreren”,  

zegt Sjef Driessen van de werkgroep 
Water management van Van der Tol.  
Samen met enkele collega’s heeft hij alle 
mogelijke oplossingen in kaart gebracht  
en die omschreven in de productbladen  
van de stedelijk hovenier en terreininrichter.
“Sinds kort nemen we watermanagement 
standaard mee in al onze projecten”,  
vervolgt Driessen. “Niet omdat het  

werk oplevert, maar om onze klanten goed  
te bedienen én vanuit het oogpunt van 
 duurzaamheid. We weten: maatregelen  
gericht op waterterughouding kosten  
geld, maar uiteindelijk spaart de klant  
er ook weer geld mee uit.”

Veel mogelijkheden
Belangrijke voordelen van water niet lozen  
op het riool zijn dat het restant kan worden 
gebruikt om de toiletten mee door te 

spoelen of voor bevloeiing in een later 
stadium van bijvoorbeeld de tuin, het 
gevelgroen of het dakgroen. De aanwezig-
heid van een groendak is sowieso een pre, 
omdat dit tijdens een regenbui al flink  
wat water buffert en later verdampt.  
“Maar een groendak zal in piekperiodes  
niet alles kunnen opvangen”, aldus Driessen, 
“dus zijn er aanvullende maatregelen nodig. 

Boven- of ondergronds bufferen bijvoor-
beeld, in tanks of in een vijver of wadi, 
zodat het van daaruit kan verdampen of 
langzaam in de grond kan infiltreren.”  
De mogelijkheden zijn groot en ze worden 
steeds groter. Zo werkt Van der Tol  
momenteel aan een buffersysteem voor  
op het dak, vertelt Driessen, “zodat er 
minder energie nodig is om het water  
rond te pompen voor hergebruik.  
Dat is nóg duurzamer.”
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Milieu

Opvangen, bufferen,  
hergebruiken voor bevloeiing of 
langzaam in de grond infiltreren

Steeds meer gemeenten en waterschappen eisen van  
gebouweigenaren dat ze minder of zelfs helemaal geen  
regen water lozen op het riool. Lastig, maar dit biedt wel  
een duurzame kans, namelijk hergebruik van het water  
en het op peil houden van het grondwater.

Watermanagement 
goed voor mens 
en milieu



Het sociale werkvoorzieningsbedrijf WNK en hoveniersbedrijf 
Van der Tol hebben de handen ineen geslagen. Doel is mensen 
van WNK te laten instromen bij Van der Tol. Maar er zijn  
meer voordelen.

In de volksmond heet WNK ook wel  
Werken naar Kunnen, maar officieel staat  
de afkorting voor Werkvoorzieningschap  
Noorder Kennemerland. WNK heeft de 
opdracht mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zo veel mogelijk aan werk  
te helpen en hen bij voorkeur uiteindelijk  
onder te brengen in het bedrijfsleven.
“Dit laatste zal helaas niet voor iedereen 
lukken”, zegt bedrijfsleider Willem Kesting. 
“We hebben veel mensen met een lage 
arbeidsproductiviteit. Die zullen veel 
begeleiding nodig houden. Maar we hebben 
ook mensen die een hogere productiviteit 
scoren, en die we in de loop der tijd zelfs 
verder kunnen upgraden. Die maken op 
termijn mogelijk wel kans een reguliere  
baan te vinden.” WNK verricht voor Alkmaar 
en een zevental omliggende gemeenten 

groen- en reinigingswerkzaamheden.  
Dit laatste betreft vooral het opruimen  
van zwerfafval en het legen van afvalbakken. 
De groene dienstverlening bestaat uit 
hovenierswerkzaamheden in gradaties 
variërend van eenvoudige schoonmaak-  
en schoffeldiensten tot iets zwaarder 
gekwalificeerd tuin- en parkonderhoud.

Kwaliteitsslag
WNK wil graag een kwaliteitsslag maken. 
Kesting: “We willen onze dienstverlening 
naar een hoger niveau tillen. We hebben  

de kennis wel in huis, maar willen nu de link 
naar het bedrijfsleven realiseren zodat we 
van elkaars kennis gebruik kunnen maken.”
De oplossing werd gevonden bij Van der Tol. 
Die heeft niet alleen veel ervaring met 
werken voor gemeenten en woningcorpora-
ties, maar combineert dat ook graag met 
vormen van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Bijvoorbeeld door samen te 
werken met partijen als WNK. Dat bij een 
dergelijke samenwerking het mes aan  
twee kanten snijdt, is mooi meegenomen.  
Van der Tol is duurzaam bezig en leidt  

Samen duurzaam 
sterk staan

De klant

www.vandertolbv.nlDenkGroen

min of meer zijn eigen toekomstig  
personeel op. WNK slaagt er in mensen  
met een afstand tot de arbeidsmarkt  
aan een reguliere baan te helpen.  

De samen werking wordt opgestart door  
van beide bedrijven de voorlieden te laten  
samenwerken. “Zo wordt aan de basis  
de kennis over gedragen”, zegt Kesting.  
“Het uiteindelijke doel is te komen tot  
een gezamenlijke vestiging in onze regio. 
WNK blijft dan op de achtergrond 
 begeleiden, maar de hoofduitvoerders  
van Van der Tol geven leiding. We hebben 
inmiddels enkele mensen van Van der Tol 
bijgeschoold in het leidinggeven aan en 
omgaan met mensen met een psychische, 
verstandelijke of lichamelijke beperking.”

Bij deze samenwerking snijdt  
het mes aan twee kanten


