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Voorwoord
EEN GOED BEGIN..

Gelukkig lijkt het Coronavirus de 
laatste maanden steeds minder grip 
te hebben op de mensheid en de 
maatschappij. De RIVM-maatregelen 
worden in ons land gelukkig fors ver-
soepeld en het is niet langer verplicht 
om overal (in binnenruimtes) mond-
kapjes te dragen, mits het plekken 
betreft waar anderhalve meter 
afstand kan worden gehouden. Ook 
zien we weer publiek bij voetbalwed-
strijden op het Europees Kampioen-
schap voor voetbal, kan de horeca 
weer mensen verwelkomen voor een 
borrel of diner en kunnen we weer 
met grotere groepen samen zijn.
Wat mij betreft een goed begin om 
terug te gaan naar het ‘normale 
leven’.

Voor ons mooie bedrijf is er in 2021 
ook sprake geweest van een goed 
begin. In de afgelopen winter,
die - op enkele weken vrieskou en 
een ouderwets dik pak sneeuw na 
- wederom vrij zacht was, hadden 
we weer veel werk. Hierdoor kon-
den we met een relatief grote groep 
medewerkers buiten aan het werk 
blijven, waarbij er veel plantwerk is 
uitgevoerd en het met name op viel 
hoe veel nieuwe bomen wij hebben 
geplant. Het plantseizoen liep lang 
door vanwege het relatief koude en 
natte voorjaar. Daardoor begon het

onderhoudsseizoen relatief laat, 
maar de laatste weken knalt het 
groen de grond uit dankzij een aantal 
weken met zeer warm en zonnig 
weer voor de tijd van het jaar. Al met 
al zijn we op de goede weg om een 
net zo druk jaar te krijgen als het 
afgelopen jaar.

Verder hebben we ons de afgelo-
pen maanden bezig gehouden met 
meerdere mooie en grote aanleg-
projecten (lees meer hierover in 
de Waar Wij Werken). Verder een 
bijzonder ingekomen stuk in deze 
editie van De Groene Golf. Compli-
menten krijgen over onze dienstver-
lening, of de manier waarop wij als 
bedrijf onze opdrachtgevers zo goed 
mogelijk proberen te ontzorgen en 
bedienen, is natuurlijk altijd leuk en 
positief. Met Ton Zuidervaart van de 
gemeente Beverwijk werken wij al 
jaren samen en de manier zoals hij 
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deze samenwerking beschrijft en zijn 
dankbaarheid hier voor uitspreekt is 
erg bijzonder (en vermakelijk) en hier 
kunnen we als bedrijf trots op zijn.

Wil Droog en Ella Moras maken als 
interieurverzorgsters wekelijks ons 
kantoor, onze keukens, kantines en 
wc’s weer schoon en netjes. Ook zij 
zijn een belangrijk onderdeel van ons 
bedrijf en vertellen in het interview 
wat meer over wat hen, zowel zake-
lijk als privé, bezighoudt in het dage-
lijks leven. In onze rubriek ‘Hoe is het 
nu met..’ komt ook onze oud collega 
Co Schouten aan het woord. Co is 
sinds 2015 met pensioen gegaan na 
jarenlang onze vrachtwagenchauf-
feur te zijn geweest (die tevens de 
verkleiningsmachine bediende), maar 
hij vertelt verrassend genoeg nog 
altijd zeer actief te zijn in het groen.

De nieuwe kantine voor de buiten-
dienst is bijna gereed en kan op 
korte termijn, na wat vertragingen, 
toch echt in gebruik genomen gaan 
worden. De vernieuwde voorgevels 
van de loodsen 1, 2 en 3 (voorzien 
van bebording) zijn erg opgeknapt en 
ook het kantoor ziet er inmiddels een 
stuk frisser uit. Uiteraard blijven we 
daarnaast investeren in mens en ma-
terieel, waarbij er alweer de nodige 
plannen zijn gemaakt.

Met de zomer op komst en de steeds 
beter bereikbare vakantielanden 
om ons heen lijkt het erop dat we, 
na een zomer ‘thuiszitten’ in 2020, 

eindelijk weer mogelijkheden heb-
ben om de zon op te zoeken in het 
buitenland. Voor degene die dat wil 
natuurlijk, want uiteraard is er ook 
voldoende te zien en beleven in ons 
eigen mooie land waar we de laatste 
zomers ook geen klagen hebben. 

Voor iedereen een prettige vakantie-
periode toegewenst en voor nu veel 
kijk- en leesplezier met deze
De Groene Golf.

Maikel Meskers
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Interview
ELLA MORAS EN WIL DROOG

DE puINRuIMERS

Gewapend met poetsdoek, sop, 
chloor en stofzuiger gaan ze weke-
lijks de kantoren, keuken, kantine 
en wc’s te lijf: onze interieurverzorg-
sters (“maar zeg maar gerust puin-
ruimers”) Wil Droog en Ella Moras 
uit Waarland. Al respectievelijk 
twintig en tien jaar lang zorgen ze 
ervoor dat het er steeds weer spic 
en span uitziet. 
 
“Al 20 jaar? Dan hoor jij wel echt bij 
het meubilair”, zegt Ella, als ze hoort 
dat Wil al sinds september 2001 bij 
Stoop werkt. Don de Vries vroeg haar 
in die tijd als opvolger van Alie Bruin. 
Wil is getrouwd met onze oud-colle-
ga Cees Droog, die in 2020 na veertig 
dienstjaren bij Stoop met pensioen 
ging. Ze hebben twee kinderen, Den-
nis en Ramona, en drie kleinkinderen 
van 2 ½, 1 en een paar weken.  

Ella werd in 2011 ook door Don 
gevraagd. “Ik had tijd over, dus ik 
dacht: laten we dat maar doen. 
Gezellig samen met Wil, want in je 
uppie is het best veel werk”, zegt ze. 
“Op maandag maken we ’s ochtends 
de kantoren schoon, Wil beneden 
en ik boven, en ‘s middags doen 
we samen de schuren. Op  donder-
dagavond doe ik de kantoren nog 
een keer: prullenbakken legen, wc’s 
schoonmaken, stofzuigen.” Ella is 
getrouwd met Dorus (die eigenlijk 
Dirk heet) en samen hebben ze twee 
dochters, Elles en Lion.  

Bende
Geen maandag is hetzelfde, vinden 
Wil en Ella. Regelmatig staan ze voor 
verrassingen. En niet altijd even 
aangename. “De kantoren vallen wel 
mee, maar de schuren…”, zegt Ella. 
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“Daar maken ze er af en toe echt een 
bende van. Overal lege wc-rolletjes 
op de grond en de pot vol sporen. 
En natuurlijk weet niemand wie het 
gedaan heeft. Doen jullie het thuis 
ook zo, vraag ik me dan af.  
Ze hingen wel eens plakkaten op met 
‘Kijk ff achterom’ en ‘De borstel is er 
niet voor niks’. “Maar dan schrijven 
ze eronder: ‘Daar zijn jullie toch voor, 
anders hebben jullie niks te doen’”, 
zegt Wil. “En dan hangen wij daar 
weer een briefje onder met ‘Snap-
pen jullie het niet?’”, zegt Ella. “Maar 
dat heeft natuurlijk totaal geen zin. 
Tegenwoordig ruimt Huub op als ie 
weet dat we komen. Het is wat. Het 
leven kan zo simpel wezen.”  

Sinterklaascadeautjes
Wil en Ella hebben het verder prima 
naar hun zin bij Stoop, dus dit in-
terview moet zeker geen zeurstuk 
worden, vinden ze. “We hebben het 
gezellig met elkaar. Ook in de schuur 
is het gezellig, hoor. Dan 
komt die effe teuten en dan 
die”, zegt Ella. “En Mon hè, 
vaste klant op de maandag-
middag. Diep respect heb ik 
ervoor, dat ze ‘m in de schuur 
gewoon z’n gang laten gaan.” 
Wil sluit zich erbij aan: “Als 
ik het niet naar mijn zin had, 
was ik hier natuurlijk niet 
twintig jaar”, zegt ze. Wil 
regelt ook al dertig jaar de 
Sinterklaascadeautjes voor 
de kinderen van de Stoop-
collega’s. “Ik heb nog een 

cadeautje gekocht voor Maikel toen 
ie klein was; nu is ie zowat de ho-
temetoot”, zegt ze lachend. In het 
begin ging het om cadeaus voor een 
stuk of twaalf kinderen, later wer-
den dat er tegen de vijftig. “Ik ben 
er twee dagen zoet mee, maar het is 
heel leuk om te doen.” 
 
Apparaat ontregeld
Hoe gaat het eigenlijk met schoon-
maken van de kantoren en bureaus 
en bij de computers? “Als er veel pa-
pierwerk op een bureau ligt, gaan we 
er gewoon omheen”, zegt Wil, waar-
op Ella aanvult: “Er gaat wel eens per 
ongeluk ergens een snoertje eruit, 
maar dan leg ik er een briefje bij met 
‘sorry…’. Ook heb ik met stofzuigen 
een keer tegen iets van een com-
puter aangezeten en toen was het 
hele apparaat ontregeld. Dus ja, we 
houden ze bezig, maar zij ons ook. 
Verder gaat alles goed, hoor. Je moet 
het  zelf leuk maken, zelf de slingers 
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ophangen.” En die koffievlekken op 
de vloer bij het bureau van iemand 
van wie we de naam niet noemen, 
maar hij is degene die de tent leidt, 
z’n naam begint met een J en hij zet 
gewoon z’n voet over de koffievlek 
om het te verdoezelen? “Dan zeg ik 
hetzelfde als ik altijd tegen m’n joôs 
zei: Als je niet meer hoeft, gooi het 
dan in de gootsteen”, zegt Ella.

Studderen en kwebbelen
Dinsdag is voor Wil oppasdag: dan 
past ze met Cees op de twee oudste 
kleinkinderen. En straks ook de jong-
ste. “Ze kunnen heerlijk studderen 
en lekker kwebbelen, we genieten 
enorm van ze. Verder fietsen Cees en 
ik veel, maar ik zit ook graag lekker 

in de tuin in het zonnetje. Normaal 
sport ik twee keer in de week bij Fit 
for Lady in Schagen. Dat mis ik wel, 
nu de sportschool dicht is. Maar we 
vermaken ons even goed prima.”

Alpacacursus
Ella heeft alpaca’s en kippen. “Vijf 
alpaca’s , in verschillende kleuren. 
We hebben ze voor het gras én voor 
de leukigheid. Ze zijn zo leuk! En die 
kippen, dat is af en toe net een film. 
Als je eraan komt met voer, liggen 
ze schuin in de bocht om zo gauw 
mogelijk bij je te komen. Zo komisch. 
Verder heb ik mijn moeder nog, die 
ik regelmatig opzoek en ik zit in de 
actiecommissie van de handbal. Ik 
tennis en ik heb al 32 jaar m’n rum-
mikubclubje. Alleen rummikubben 
we al jaren niet meer, we tokken nu. 
Dan gaat het af en toe te keer als 
kwaad weer.”  
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Kat
Dat Ella op donderdagavond 
de kantoren onder handen 
neemt, hoor je waarschijn-
lijk al van ver. “Ik ben dan 
net die schoonmaker uit die 
tv-reclame: box mee, radio 
lekker hard aan”, zegt ze. 
Om er toch meteen even 
bij aan te tekenen dat het 
zeker in de winter niet zo 
lekker is dat de vuilcontainer 
helemaal achteraan op het 
terrein staat. “Helemaal niet 
als het donker is, dus daarom doe ik 
het vuil nu als eerste. Alleen heb ik al 
twee keer gehad dat ik er een zak in 
smeet en er toen een kat uit sprong. 
Dan schrik je je het apelazarus!”

Eigen baas
Wil en Ella zijn zo’n beetje ‘eigen 
baas’ in het bedrijf. “We kunnen zelf 
beslissen wat we aanpakken. Als we 

vinden dat iets nodig is, dan doen we 
dat.” Dat ze meedelen in feestjes en 
kerstpakket waarderen ze, maar ze 
zien toch nog wel wat ruimte voor 
verbetering. “Het wordt hier steeds 
groter. De nieuwe kantine is twee, 
drie keer zo groot, de toiletruimte 
wordt groter. Dat geeft meer werk, 
dus het wordt eigenlijk wel tijd 
voor loonsverhoging”, besluiten ze 
lachend.
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Hoe is het nu met....
CO SChOutEN

Al een half uur voor het interview 
voor deze De Groene Golf was hij 
op het bedrijf: Co Schouten uit 
Heerhugowaard. “Effe kijken bij 
mijn collega’s”, zegt de voormalige 
vrachtwagenchauffeur, die na bijna 
30 jaar bij Stoop sinds 2015 met de 
VUT is. “Doe ik wel vaker hoor, effe 
praten en een bakkie doen.”

Hoe is het met je, Co? Vermaak je je 
een beetje?
“Ik kan me uitermate best vermaken. 
Ik doe een hoop vrijwilligerswerk bij 

KSV, de voetbalvereniging in Heer-
hugowaard ’t Kruis. Ik liep nog geen 
dag thuis toen ik in de VUT ging, toen 
ze me al kwamen vragen. Ze zochten 
een handige man, maar ik zei: ‘Ik ga 
eerst mijn garage verbouwen, daarna 
zijn jullie aan de beurt.”

Wat doe je er allemaal?
“Technische dingen, zoals doelen 
repareren en mankementen in de 
kantine. Maar ook in de kleedka-
mers, de wasbakken en zo. Ze slopen 
nogal wat hoor, die voetballers. Soms 
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zitten er hele gaten in het plafond. Ik 
heb een pasje van Tool Station gekre-
gen, dus materialen die ik nodig heb, 
kan ik altijd zo halen.”
 
Had je eigenlijk wat met voetbal?
“Ik had er helemaal niks mee. Maar 
KSV en ’t Kruis zijn een kleine ge-
meenschap, net als Waarland. We 
kennen mekaar allemaal.”
 
Is er nog een leven naast KSV? 
“We hebben een kleinzoon van 8, die 
is alle dagen bij ons. Onze dochter is 
een alleenstaande moeder, dus die 
moet werken. Ze zijn net verhuisd 
van Obdam naar Heerhugowaard, 
naar een huis waar een hoop werk 
in zat, dus daar ben ik ook veel aan 
de gang geweest. De buurt is er blij 
mee. Er had een drugsdealer ge-
woond. Je moest niet tegen de mu-
ren leunen, want dan moest je jezelf 
eraf trekken.”
 
Deel je je passie voor de motorsport 
met je kleinzoon?
“Ja, hij begint er ook een beetje mee, 
maar hij is meer van de autocross. Ik 
ben zelf 55 keer naar de TT in Assen 
geweest en heb 8 jaar in de racerij 
gezeten als monteur. Ik heb zelf niet 
geracet, alleen testrondjes gereden 
op het circuit. Mijn eigen motor heb 
ik twee jaar terug verkocht. Ik ben 
een beetje gekrompen, heb te korte 
pootjes. Als ik stilstond, moest ik op 
m’n tenen staan. Nou, dan hoeft er 
maar iets te gebeuren en dan lig je 
languit. Eigenlijk heb ik er wel een 

beetje spijt van dat ik ‘m heb weg-
gedaan. Ik heb nu een scootertje. 
Dat is zowat een werkscooter: ik ga 
ermee naar KSV. Reclameborden die 
ik moet monteren zet ik voorop en rij 
er zo het hele veld mee over.”
 
Hoe kwam je in 1986 bij Stoop 
terecht? 
“Ik werkte eerst dertien jaar bij 
Balder en Van Veen. Toen Cees van 
Veen uitvoerder werd bij Stoop, ben 
ik verder gegaan als kraanmachinist 
bij Kuiper en Leeuwenkamp. Achteraf 
heb ik er spijt van dat ik niet gelijk 
ben overgestapt naar Stoop, maar 
ik denk dat dat zo is gegaan doordat 
ik niks had met groenvoorziening. 
Toen Cees me later vroeg, omdat ze 
een kraanmachinist nodig hadden bij 
Stoop, ben ik alsnog gegaan.” 
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Hoe kijk je terug op je werk bij 
Stoop?
“Zoals Jos al zei toen ik met de VUT 
ging: ik was een bedrijf in het bedrijf. 
Onderdelen, dieselolie: ik regelde al-
les zelf. Vaak was ik de hele week van 
huis; de laatste tijd zat ik veel in Lim-
burg. Het beviel me best. De vracht-
wagen stond thuis voor de deur, dus 
op het bedrijf kwam ik bijna niet. 
Alleen op vrijdag of zaterdagoch-
tend om de bonnen in te leveren. Ik 
werkte altijd alleen, maar dat vond ik 
best. Ik kan heel goed alleen werken 
én ik kwam vaak bij dezelfde klanten, 
dus die ken je en dan heb je altijd wel 
een praatje. Sommige klanten belden 
mij rechtstreeks. Joost Hanstede, die 
mijn werk regelde, belde af en toe 
maar eens om te horen waar ik was 
en wat ik aan het doen was. Ik kijk 
zonder meer terug op een mooie tijd. 
Stoop is een leuk bedrijf, alles was 
altijd goed voor elkaar.”

Je werkte als eerste in Europa met 
de Diamond Z. Hoe was dat?
“Toen ik er in het begin ergens mee 
aan de gang ging, stonden er hordes 
mensen te kijken. Ik ben er ook mee 
naar België en Duitsland geweest. 
Toen ze van het bedrijf naar de 
fabriek in Amerika gingen waar ze de 
Diamond Z maakten, zei Jos: ‘Neem 
Co maar mee’. Dat voelde voor mij 
als waardering vanzelf. Het was een 
gigantisch mooi reisje. Dat was voor 
mekaar, hoor.” 

Soms word je weer gesignaleerd op 
het bedrijf?
“Ja, af en toe kom ik weer eens langs. 
Effe kijken bij mijn collega’s. En als er 
wat met mijn auto is, mag ik ‘m hier 
op de brug zetten. Dat regel ik met 
René. Vroeger ging ik er gewoon on-
der liggen, maar dat gaat niet meer, 
op de brug is makkelijker.”

Waarom noemen ze je eigenlijk 
Cootje Boef?  
“Die naam kreeg ik al op de lagere 
school, dus dan weet je wel genoeg, 
hè? Toen ik verkering kreeg met m’n 
vrouw, dochter van een politieagent, 
vroeg haar vader: ‘Wie is dat, die 
aldoor langsrijdt?’ Toen ze ‘Co Schou-
ten’ zei, zei hij: ‘Cootje Boef, bedoel 
je? Als die hier op het erf komt, 
schiet ik ‘m eraf.’ Het heeft ook wel 
een jaar geduurd voordat ik er in huis 
mocht.”
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Mis je je werk? 
“In het begin zeker. Als ik thuis 
was, stond mijn wekker altijd op 
04.15 uur en ik ben nog steeds 
vroeg wakker. Om 5.05 uur hoor 
ik altijd mijn buurman te werk 
gaan. Dat ik er zelf niet meer zo 
vroeg uit moet, is toch wel lekker. 
Maar je moet wel wat te doen 
hebben, dus ik was blij dat KSV 
toen kwam. Gelukkig kan ik het 
allemaal doen, want ik ben nog 
steeds gezond.” 

Nieuws van de personeelsvereniging
Elke werknemer is automatisch lid 
van de Personeelsvereniging Park- en 
Bermboys. De bijdrage is € 7,50 per 
maand. Dit bedrag wordt automa-
tisch ingehouden op het salaris.

Het bestuur van de personeels-
vereniging bestaat uit:
Frank Wit (voorzitter)
Larissa Tool (secretaresse)
Jan Janssen (lid)
Paul Klaasse (lid)
Remko Borkent (lid)

Door de coronamaatregelen is 
de jaarvergadering dit jaar niet 
doorgegaan. De PVT is door 
Maikel Meskers geïnformeerd over 
de diverse getallen en ook het 
financieel overzicht 2020 van de 

personeelsvereniging is aan bod 
gekomen. Voor vragen en informatie 
kan je bij één van de PVT-leden (Jan 
Janssen, René Kranenburg, Gerard 
Limmen en Rob Gerritsen) of Maikel 
Meskers terecht. Uiteraard kan je 
ook altijd bij Larissa terecht om 
het financiële jaaroverzicht van de 
personeelsvereniging 2020 in te zien.

Hier volgen de onderwerpen 
die normaal gesproken op de 
jaarvergadering behandeld worden 
namens de personeelsvereniging:

ACTIVITEITEN 2021/2022
Op het gebied van onze activitei-
ten is het eerste halfjaar zeer rustig 
geweest. De kroegavond gepland 
voor vrijdag 4 juni 2021 is wederom 
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geannuleerd. We hebben uiteraard 
de kroegavond weer ingepland voor 
in het najaar van 2021. De nieuwe 
datum is vrijdagavond 8 oktober 
2021. Noteer alvast in je agenda.

We hadden wel een alternatief 
bedacht, namelijk een online mu-
ziekbingo avond, maar helaas was 
hiervoor te weinig animo en ging 
deze avond niet door.

De Sinterklaasmiddag staat gepland 
op zaterdag 20 november 2021.
We hopen dat we dan als vanouds 
deze gezellige middag weer in het 
Waarlands Dorpshuis kunnen vieren. 
We houden jullie op de hoogte.

Voor 2022 staat de Floriade Expo 
op de planning. Noteer de volgende 
datum alvast in uw agenda:
zaterdag 21 mei 2022. 
Je kan alvast een kijkje nemen op de 
website van de Floriade (https://flo-
riade.com/nl/) door onderstaande 
QR-code te scannen:
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Zieken/kaarten en diversen
Er zijn fruitmanden gegaan naar:
Hans Koomen
Antoon Vrolijk
Gerard Limmen
Loe Reek
Jan Janssen
Mike Weermeier
Remko Borkent

Er zijn kaarten verzonden naar:
Sjaak Kraakman 
Lydia Praat
Geert Brommer
Remco van der Kort
Don de Vries
Kees Gorter
Jeroen Veldboer
Marc van Stralen
Gerard Limmen
Rob Gerritsen

* Er is een rouwboeket bezorgd bij  
 Lydia Praat voor het overlijden  
 van Marcel.
* Er is een kaart met inhoud gegaan 
 naar Mathijs Paans in verband  
 met zijn huwelijk. Tevens is er  
 een kaart met inhoud gegeven  
 aan Jan Janssen voor zijn geregi- 
 streerd partnerschap.
* Dirk Berkhout heeft een bos bloe- 
 men met kaart gekregen omdat  
 hij 40 jaar getrouwd was met Ria.

De kascontrole heeft plaatsgevonden 
op woensdag 19 mei 2021.
Don de Vries en Remko Bos hebben 
alle stukken bekeken en gecontro-
leerd en het financiële jaaroverzicht 
2020 voor akkoord ondertekend.
Er is afgesproken dat de kascontrole 
over 2021 wederom door Remko en 
Don wordt uitgevoerd.KVGM/VGM

Ongeval zonder verzuim
Op 31 maart jongstleden heeft er 
helaas een ongeval plaatsgevonden, 
waarbij zeer waarschijnlijk een on-
bekend projectiel (vermoedelijk een 
stukje ijzerdraad) is gelanceerd door 
de ronddraaiende messen van een 
Toro-cirkelmaaier. Ongelukkigerwijs 
is dit projectiel terecht gekomen in 
het gezicht van een spelend kind, 
dat op een naastgelegen speelplein 
(met rondom een spijlenhekwerk) 
van een kinderdagverblijf speelde. 
Let tijdens het maaien dus ook altijd 
goed op vreemde voorwerpen in het 
te maaien gras en verwijder eerst 

voordat hier met de maaimachine 
overheen gereden wordt. Gazons 
en speelvelden liggen overwegend 
in de bebouwde kom en je hebt hier 
als maaimachinist dus vaak te maken 
met omstanders, zoals spelende kin-
deren en huisdieren, maar ook het 
overige verkeer. Denk altijd aan een 
veilige werkplek, voor jezelf en zeker 
ook voor anderen. Houd tijdens het 
maaien continue rekening met de 
kans op wegschietende steentjes of 
andere harde materialen, zoals ijzer, 
kunststof of hout. Hopelijk voorko-
men we op die manier een herhaling 
van zo’n ongelukkig incident.
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Scheiden van afval
In onze bedrijfsafvalcontainer von-
den wij twee goede kunststof voeten 
voor verkeersborden en twee
boompjes met kluit. De kunststof 
voeten horen in loods 3 bij de 
verkeersborden/afzethekken en 
de twee boompjes horen bij ons 
groenafval gestort te worden, naast 
de compostering. Hoe komen deze 
materialen in onze bedrijfsafvalcon-
tainer terecht? Als je dit ziet, spreek 
elkaar hierop aan, want dit kost ons 
onnodig geld. Ook zien we dat bij 
het groenafval materialen liggen die 
er niet thuis horen, zoals veel grond 
(schoffelvuil), geschilderd hout,
pallets, puin, zwerfafval, kaartjes/
touwtjes aan beplanting, blikjes, 
flesjes, broodzakjes, papier et cetera. 
Zorg dat je het afval scheidt bij de 
bron: grond (schoffelvuil) in de 

grondbank, geschilderd hout/
pallets in de houtcontainer, puin 
in de puincontainer en zwerfafval/
blikjes/broodzakjes et cetera in de 
bedrijfsafvalcontainer. Voor flessen is 
een aparte krat in de loods.
Indien je twijfelt, vraag het dan aan
Jan Meskers of Paul Visser.

Compostering
Onze composteringsvloer moet 
voldoen aan vloeistofdichtheid met 
betrekking tot de bodembescher-
ming. Dit houdt in dat elke zes jaar 
de vloer geïnspecteerd moet worden 
door een bevoegde partij.
Op 15 september 2020 is de vloer 
geïnspecteerd door Antea en afge-
keurd, omdat de asfaltvloer plaatse-
lijk mechanisch zodanig beschadigd 
was dat de vloeistofdichte laag in het 
asfalt (de zogenaamde sami-laag) 
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weggeschraapt was door de bakken 
van de kranen. Deze mechanische 
beschadigingen moesten hersteld 
worden. Op 20 en 21 april is de 
compostering leeg gereden (foto 1 

en 2).  Op 22 en 23 april zijn de te 
herstellen plekken uitgezet (foto 3), 
twee nieuwe kolken aangebracht en 
de bandenlijn hersteld. Op 28 april 
zijn de te herstellen plekken gefreesd 
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en schoongemaakt. Op 30 april is de 
vloeistofdichte laag (sami) aange-
bracht (foto 4, 5 en 6), geasfalteerd 
(foto 7) en de betonbanden afgekit 
en alles afgestrooid (foto 8, 9 en 10).

CO2-prestatieladder 2020
We berichten hierbij over de cijfers 
2020 van onze reductie in CO2, voor 
zowel de scope 1, 2 als 3.
We hebben 2020 vergeleken met het 
basis jaar 2010 en hebben ruim 425 
ton CO2 meer uitgestoten. Echter als 
je inzoomt op de machineuren dan 
komen we tot een reductie van
6,2 procent. Hier volgt een uiteenzet-
ting van de verschillende onderdelen 
die deze absolute verhoging, maar 
relatieve daling van de CO2-uitstoot 
veroorzaken.

8 9

10

Scope 1: Brandstofverbruik
Het dieselverbruik in 2020 is ten
opzichte van 2010 flink gestegen.
Het hogere dieselverbruik wordt 
geheel toegeschreven aan een hoger 
aantal draaiuren van machines en 
hoger aantal kilometers die de be-
drijfsbussen en vrachtauto gemaakt 
hebben. 
Als je het aantal uren van 2020 terug-
rekent naar 2010 dan komen we op 
een lager verbruik uit van 6,2 pro-
cent ten opzichte van 2010, hetgeen 
impliceert dat door investeringen en 
alle andere CO2-besparende inspan-
ningen wij goed op schema zitten 
voor onze lange termijndoelstelling. 
Naast bovengenoemde besparing is 
er 24.061 liter bio diesel HVO 100 
procent aangeschaft wat een reduc-
tie op de CO2-uitstoot geeft van ruim 
70 ton.
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Doelstelling voor 2025 scope 1
10 procent reductie door onder-
staande maatregelen en investerin-
gen:
- Bij aanschaf van nieuwe bedrijfs- 
 bussen worden minimaal Euro 5  
 motoren aangeschaft.
- Bij aanschaf van nieuwe bedrijfs- 
 auto’s (kantoor) wordt er gekeken 
 naar de CO2-uitstoot. Schone auto’s 
 worden onder het personeel 
 gepromoot. Er wordt een maxi- 
 mum gesteld van energielabel C bij  
 aanschaf van nieuwe auto’s.
- Bij aanschaf van nieuwe vracht- 
 auto’s worden er alleen vracht- 
 wagens met een Euro 6 motor  
 gekocht.
- Bij aanschaf van nieuwe tractoren  
 worden er alleen tractoren met 
 een TIER IV motor gekocht.
- Inkoop Total excellium diesel voor  
 het gehele machinepark medio  
 2015. Dit levert een besparing op  
 van 3 procent diesel per verbruikte  
 liter.
- Circa 5 procent van de totale   
 inkoopbehoefte per jaar Inkoop  
 van 100 procent biodiesel (B100)  
 uit afgewerkte oliën.
- Huren c.q. kopen van een elektri- 
 sche minigraver.

Een paar aandachtspunten
Zorg dat je je rijstijl volgens het 
nieuwe rijden aanpast. Dit geldt ook 
voor de machinisten op kranen: pas 
je stijl aan het nieuwe draaien aan. 
Dit kan tot wel 10 procent schelen in
CO2-uitstoot en dus ook op brand-

stofkosten. In ons geval is dat al 
snel € 40.000,00 op jaarbasis! Laat 
je bedrijfsauto, vrachtauto, kraan of 
machine niet onnodig draaien tijdens 
een korte of lange pauze.
Controleer maandelijks de banden-
spanning. Houd je banden goed 
op spanning aangezien een te lage 
bandenspanning veiligheidsrisico’s 
met zich meebrengt en het brand-
stofverbruik verhoogt. Voor de 
juiste bandenspanning (afgestemd 
op belading en snelheid) raadpleeg 
je de handleiding van het voertuig. 
Laat niet onnodig licht branden in 
bedrijfsruimten.

Wij moeten ons blijven inzetten om 
de CO2-uitstoot te verminderen in 
de toekomst. Mocht je suggesties of 
verbeterpunten hebben, dan houden 
wij ons daarvoor aanbevolen, want 
uiteindelijk moeten we het met zijn 
allen doen. Alle kleine beetjes helpen 
en als het door iedereen gedragen 
wordt, kunnen wij onze doelstellin-
gen beter realiseren.

Voor meer informatie over de CO2-
prestatieladder verwijzen wij je ook 
naar onze website onder het menu 
‘Over Stoop’, bij Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Tevens 
hangt er een exemplaar aan het bord 
in de kantine van de notulen van de 
VGM-vergadering.

Sjaak Kraakman.
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Waar wij werken

In Rijsenhout hebben we in opdracht 
van de gemeente Haarlemmermeer 
een beukenhouten boomstam van 
acht meter lang geplaatst met een 
gewicht van 3.000 kilo. 
Om de paal goed te kunnen veranke-
ren in de grond is gebruik gemaakt 

SCUlpTUUr IN BOOMSTAM rIJSENHOUT
van beton waarvoor we een bronbe-
maling hebben toegepast. De boom-
stam is met een telekraan in het gat 
gehesen. Daarna heeft de kunstenaar 
een prachtige sculptuur in de vorm 
van een roofvogel gecarved in het 
hout.
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Ingekomen stukken

Begin januari hebben we het kantoor leeggehaald in verband met 
het vervangen van de vloerbedekking en bureau’s. Raymond heeft 

deze leuke foto ingezonden. Mathijs Paans heeft een
bureau uit elkaar gehaald.

Op 14 december 2020 ontvingen wij een mailtje van de heer Jaap Tijmes met twee 
foto’s van de kerstboom in ons project aan de Dukaatstraat in Alkmaar.

Eén bij dag en één bij nacht.
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Frank Wit mailde ons 5 februari deze 
foto van de baggerwerkzaamheden in 

Uitgeest.

Van Nico Haringhuizen ont-
vingen wij 11 februari deze 

mooie winterse plaatjes.



2�

Op 22 februari stuurde Frank Wit ons 
deze foto van de eerste van de vier

kranen in ons bezit. Zie sticker voorop...
“Klein beetje machinistentrots,” aldus 

Frank.

Opdrachtgever Inholland Alkmaar mailde bovenstaande foto. TIjdens de bijzondere 
sneeuwweek in maart hebben wij in alle vroegte het sneeuwschuif- en strooiwerk 

uitgevoerd.
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Frank Wit mailde ons 18 maart deze 
foto’s van het plaatsen van een

damwand in Diemen.

Sinds enige tijd hebben wij een profiel op 
LinkedIn. In mei bereikten wij het mooie 
aantal van 500 volgers! Dat is zeker een 

lekkere slagroomtaart waard.

Elk jaar is het op de derde donderdag in april 
Nationale Secretaressedag. Ook dat verdient 

een heerlijke slagroomtaart.
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Van de heer Schapers ontvingen wij op 30 maart onderstaande mail:

Onderwerp: fontein vijver Hartekamp

Geachte heer Slijkerman, beste Raymond,

Wij willen de firma Stoop Groenvoorziening heel erg bedanken voor de prach-
tige fontein in de vijver van De Hartekamp in Heemstede.
Onze cliënten zullen hier ongetwijfeld heel lang van genieten.

Met hartelijke groet,

Michel P.J. Schapers MFM
Manager Huisvesting, Facilitair & ICT
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Timo Groot mailde ons 4 april 
deze mooie foto’s van het 

snoeien van een plataan voor 
Stichting Paradiso in

Amsterdam.
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Jolinda Groot appte 30 april 
deze foto. Haar man

René Groot had een klusje in 
Diemen en op de plek waar 
hij moest zijn moest waren 

Erwin Dekker en
Michel Gouma aan het 
werk. De kreeften zaten 
achter de beschoeiing.

Op 10 mei kregen wij van Thomas Zwaan 
deze foto geappt.

Op 12 mei was het eerste 
overleg met het nieuwe 

presentatiescherm in onze 
vergaderzaal.
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Nico Haringhuizen appte ons op 
3 juni deze mooie foto’s van de 

werkzaamheden.

roostervrije dagen 2021/2022
Ons bedrijf is gesloten op onderstaande data. Als het 
werk/de scholing het niet toelaat, dan vervalt de vrije 
dag. Deze kan op een ander moment worden
opgenomen.

2021
Week 51 vrijdag 24 december 2021
Week 52 maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021

2022
Week 1 maandag 3 januari 2022 tot en met vrijdag 7 januari 2022
Week 2 maandag 10 januari 2022 tot en met vrijdag 14 januari 2022
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Krantenartikels
De door ons grotendeels aangelegde vergroende rotonde Laan van Parijs 
wordt mogelijk uitgeroepen tot ‘Mooiste rotonde van Nederland’ bij het Stad 
& Groen en De Hovenier. Hij zit hij nu bij de laatste drie genomineerden.

Scan
boven-

staande 
QR-code 

om de hele 
tekst te 
lezen.
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Waar wij werken

De Hartekamp groep is een zorgin-
stelling met 40 locaties in de regio 
Kennemerland, Duin- en Bollen-
streek, Amstelland en Meerlanden. 
Op de locatie in Heemstede ligt een 
prachtig openbaar Park De Harte-
kamp. Er staan tientallen woningen 
en vijf dagbestedingslocaties. 
De twee vijvers op dit terrein 
moesten gebaggerd worden en de 
beschoeiing was aan vervanging 
toe. Er was zo’n dertig jaar geleden 
gebaggerd en toen is ook gelijk de 
beschoeiing vervangen. 
Wij hebben 2.500 kubieke meter 
bagger verwijderd en afgevoerd naar 

een stortlocatie. De uitvoering vond 
plaats met twee schuifboten in de 
vijvers. Daarnaast hebben we ruim 
800 meter beschoeiing vervangen 
voor opgeklampte schotten van
FSC® hardhout met palen. Alle be-
schoeiing is gezet vanaf onze koppel-
pontons. 
Tijdens de voorspoedige uitvoering is 
ook de houten brug naar het eiland 
in de zuidelijke vijver ter sprake 
gekomen, want deze was ook aan 
vervanging toe. We hebben de oude 
zware funderingspalen tot onder 
de waterlijn weggezaagd. Onder de 
waterlijn was namelijk geen sprake 

BAGGErEN EN BESCHOEIING VErVANGEN
DE HArTEKAMp HEEMSTEDE

Baggeren vijvers.
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van rotting. Daar bovenop 
hebben we nieuwe houten 
palen bevestigd met vier grote 
stalen moffen van 50*50*100 
centimeter. Een noviteit voor 
ons. Van daar af konden wij de 
brug met nieuw hardhout weer 
helemaal opbouwen. 
Om het onderhoud aan de 
vijvers helemaal af te maken 
hebben we de fontein in de
zuidelijk vijver vervangen voor 
een nieuwe drijvende RVS
fontein met LED verlichting. 

Beschoeiing zetten.

Plaatsen nieuwe paal in mof.
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Aanbrengen brugdek.

Nieuwe brugdek en leuning.
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Nieuwe fontein.

Van de heer Ton Zuidervaart van gemeente Beverwijk ontving Jos Stoop eind 
november 2020 onderstaande mail. Wij vinden het leuk om deze met jullie te 
delen.

Van: Zuidervaart, Ton
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 22:00
Aan: Jos Stoop | Stoop Groenvoorziening B.V. 
Onderwerp: Bedankt voor de verkering

Geachte Hr. Stoop/Beste Jos,

Bockbier 1 (alles helder)
Er zijn soms momenten dat er dingen zijn die iets vertellen. Ik schonk mij 
een bockbier in. Al turend over de landerijen waar de koeien op noordoost 
gericht waren dacht ik aan jou. Hoelang was dit nou al. Deze gedachte is er 
best wel lang. Schuddend met mijn troebel bockbier hoofd kwamen er stuk-

Ingekomen stuk



�0

ken terug. Mijmerend over de relatie kwam ik tot een verhelderende con-
clusie. Ieder mens leeft minstens een zo’n moment. Het kunnen verdrietige 
maar ook gelukkige zijn. De jarenlange verkering tussen beide partijen heeft 
niet geresulteerd in een scheiding. Er zijn zelfs gevoelens dat het besten-
dig is. Ge kent het wel: Paul heb je het gras gemaaid.? Jazeker, gisteren al. 
Klaas-Jan het eten is klaargemaakt, “lekker” hier jij een ecoscan. Zo de ballen 
dat is snel. Antoon, kun je niet wachten tot de storm is gaan liggen? Je gaat 
die boom toch niet nu nog verplanten? Moet van Meskers en het was voor 
elkaar. Er zijn ook van die mensen die het doen en het verhaal onderwijl 
overdenken, dat zal wel een pragmatische realist zijn. Peter “Ton”, ik weet 
hoe jij hier over denkt, ik laat de boom staan. 1,2 raak. Geen oeverloze dis-
cussies dit is een vakman’s rede.

Bockbier 2 (sentiment)
Dit is het zwaarste biermoment. Stoop, Stoop  Stoop hoe dan, waar ben ik het 
verloren. Gravend in het bierige brein was er een aanknoping. Harenkarspel 
en iets met Zijpe waren toch gemeentes van Noord-Holland. Pats, er was iets 
losgekomen: iepenziekte. Als er iets is waar ik extreem verdrietig van word 
is het wel die verdomde schimmel. Als jonge boomverzorger belandde ik via 
Seignette Groen in Waarland. Ik moest mij melden bij een baas. Er was weinig 
gesprek, maar ik moest de Seignette-bus omruilen voor een Stoop-bus. Het 
zij zo en gedaan, op naar Harenkarspel. Was ik nu een Stooper of niet. Voor 
het eerst in mijn jonge leven kwam het begrip gemeentewerk in het hoofd. 
Urenlang zoeken naar iepenziekte tussen vlotbruggen en enigenburgten. 
Gezamenlijk kijken naar ontstaande waterhozen op de dijk. Deze herinnering 
komt toch weer terug, vrijdag bonnetje inleveren bij de Stoopbalie. 

Bockbier 3 (Waardering en vakmanschap)
In onze verkering ook een heftige tijd gehad; een sterfgeval. Een door de 
afzetting rijdende bromfiets. Er trof ons geen blaam wij, Job en Jan hadden 
alles goed geregeld, maar dit soort dingen hakken er wel in. De verkeersre-
gelaar was danig van streek. Waarom, Ton, moet je dit nu benoemen? Ik wil 
dit hoe rottig het ook was wel meenemen in de verkering. Het was wel een 
incident waarbij we samen moesten analyseren. 

Gegeven deze gedachten zal ik wel wat vergeten zijn. Oja, Raymond altijd 
sterke en onderbouwende discussies bij onze bla,bla sessies ergens in den 
landen. Altijd in juiste harmonie en respectvol naar elkaar discussiëren. De 
heer Stoop, voor jullie Jos neem ik aan. Ik wil hier zeker wel wat over kwijt, 
maar dat komt pas als hij zijn trouwpak aantrekt en ons ten huwelijk vraagt. 
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Een man een man een woord een woord.

Ik, namens de gemeente Beverwijk, ben jullie ontzettend dankbaar voor de 
samenwerking in al onze verkeringsjaren. De toewijding om dingen aan te 
pakken en jullie groene harten. 

Bedankt vakmensen van Stoop, ik ben blij dat ik ooit de waterhozen, enigen-
burg en een aantal vlotbruggen heb mogen aanschouwen in mijn jonge jaren.

Denk goed om elkaar de komende tijd. 

Ton Zuidervaart .

Cursussen
De volgende medewerkers wensen 
wij succes met hun opleiding/cur-
sus/examen: 
* European Tree Technician (ETT):
 Arjan Spekken;
* Harrie helpt: Dorota Beelen;
* Trekker rijbewijs: Timo Groot;
* C1E rijbewijs: Enrico Kleuters;
* BE rijbewijs: Maikel Meskers;
* Plantenkennis: Jan Janssen en  
 Kees Sjerps;
* Rijbewijs CE inclusief Code 95:
 Mats Stoop;
* Boomveiligheidscontroleur hercer- 
 tificering: Pe Kossen.

Voor het jaar 2021/2022 staan de 
volgende cursussen op de planning 
of reeds ingepland.
* Werken met motorkettingzaag;
* Werken met bosmaaier;
* ETW hercertificering;

* Nascholing Code 95;
* Spuitlicentiebijeenkomst;
* VCA Basis en VOL;
* AED training;
* Data Inspecteur Bomen
 (Niels Beemster);
* Eerste Hulp Herhaling;
* BHV Herhaling;
* Uitvoerder/projectleider
 (Frank Grootkarzijn);
* Boomveiligheidscontroleur
 (Pe Kossen);
* Hercertificering Wet Natuurbe- 
 scherming;
* Keurmeesters hijsmiddelen en  
 valbeveiligingen
 (René Kranenburg);
* Keurmeester ladders, trappen en  
 rolsteigers (René Mike Weermeier);
* Hercertificering Flora & Fauna,  
 niveau 1, 2 en 3;
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* Wet Natuurbescherming FF,
 niveau1;
* Verkeersmaatregelen BRL9101.

Geslaagd/afgerond:
* ETW hercertificering:
 Niels Beemster;
* Keurmeester aanhangwagens:  
 Mike Roozendaal;
* Rijbewijs CE: Thijs Raven;
* BHV-herhalingscursus:
 Remko Bos, Timo Groot,
 Sjaak Kraakman, Arjan Spekken, 
 Raymond Slijkerman en  
 Mike Weermeier;
* Keurmeester landbouwmachines: 
 Mike Weermeier;
* Spuitlicentieverlengingsbijeen- 

 komst: Ronald van Dijk,
 Klaas-Jan Koedijk, Martijn Koorn, 
 Hans Pater, Paul Visser en
 Frank Wit
* C1 rijbewijs: Enrico Kleuters
* Vakkundig bediener RootWave  
 Pro: Paul Klaasse en
 Lambert Wammes (uitzendkracht)
* ETW hercertificering/verdiepings- 
 dag Boom- en bosbeheer nieuwe  
 stijl: Niels Beemster, Pe Kossen,  
 Job van der Pol, Timo Groot en  
 Arjan Spekken
* Kennisbijeenkomst Nieuwe
 Gedragscode voor beheer en   
 werkvoorbereiding:
 Klaas-Jan Koedijk. 

Agenda 2021/2022
* De kroegavond vindt plaats op vrijdagavond 8 oktober 2021.
* De Sinterklaasmiddag vindt plaats op zaterdag 20 november 2021. 
* De Kerstborrel vindt plaats op donderdag 23 december 2021.
* Floriade Expo 2022 vindt plaats op zaterdag 21 mei 2022. 

Even uw aandacht a.u.b.
Afdekken lading/vastzetten rijplaten
Niet alleen de lading moet zodanig 
vastgezet, verzekerd of afgedekt 
worden, ook de rijplaten die los in de 
aanhangwagen liggen moeten vast-
gezet of verzekerd worden, zodat de 
lading of delen daarvan tijdens het 
rijden niet van het voertuig kunnen 
vallen. Recent heeft een medewerker 
een boete gekregen omdat hij zijn 
rijplaten niet vastgezet had, ondanks 

dat ze binnen de bak van de auto 
lagen. Let hierop! Pas ook op bij 
het loshalen of vastzetten  van het 
dekzeil, dat het elastiek niet uit je 
handen glijdt. Het kan een behoor-
lijk letsel tot gevolg hebben als je 
de ijzeren haak in je gezicht krijgt. 
Het vast en loshalen van het dekzeil 
is een dagelijks terugkerende klus.  
Sommigen doen dit vele  malen per 
dag en door het vele gebruik kunnen 
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elastieken soms erg uitgerekt wor-
den, waardoor het los- en vastmaken 
ervan lastiger wordt. Indien dit zo is 
of dat er door droogte scheuren in 
voorkomen; vraag bij de monteurs 
een nieuw elastiek. 

Ziekmelden
Bij ziekte is het verplicht de hoofd-
uitvoerder zo snel mogelijk op de 
hoogte te stellen. Bel dus ’s morgens 
voor 06.00 uur naar het algemene 
nummer (0226-422844), zodat je 
collega’s niet onnodig staan te
wachten. Ook dien je voor 09.00 uur 
het kantoor in te lichten via
0226-422844. Bovendien moet je 
‘s morgens thuis blijven voor even-

tuele controle. Doe je dat niet, 
dan verspeel je je rechten op een 
ziektewetdag. Hersteldmeldingen 
een dag van tevoren melden in ver-
band met de personeelsplanning.

Orde en netheid
Tijdens de maandelijkse toolbox-
meetings wordt regelmatig ingevuld 
dat de schaftgelegenheid niet netjes 
of opgeruimd is. Je dient zelf te 
zorgen voor de leefbaarheid in de 
auto’s, zodat deze ook als schaft-
gelegenheid gebruikt kunnen
worden. Iedereen is dus zelf verant-
woordelijk voor het schoonhouden 
van de schaft gelegenheden en 
werkplek.

Compostering
Naar aanleiding van veel klachten 
over grond, zwerfafval, puin, blikjes, 
flesjes, broodzakjes, papier en ander 
materiaal in het groenafval hebben 
wij besloten bij de ingang op het hek 
een reglement op te hangen zodat 
iedereen eraan herinnerd wordt om 
afval te scheiden en bij twijfel
Jan Meskers of Paul Visser te bellen 
als er bijvoorbeeld erg veel grond in 
het groenafval zit. Grond verstoort 
namelijk het composteringsproces. 
Ook zijn er afvalbakken geplaatst op 
diverse plekken op het gronddepot, 
zodat afval direct opgeruimd kan 
worden. Als iedereen zich houdt aan 
deze regels zijn onze grondproducten 
gemengde compost, bomengrond en 
bomenzand zo goed als vrij van plas-
tic, steentjes en andere ongeregeld-

Oprijplaten ook vastgezet.

Lading goed afgedekt.
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heden. Voor ons als bedrijf is deze 
circulariteit (van groenafval via onze 
compostering naar grondstoffen als 
Keurcompost, gemengde compost, 
bomengrond en bomenzand) van 
groot belang voor het milieu in het 
algemeen en in het bijzonder voor 
ons imago! Alvast bedankt voor jullie 
medewerking.

Verlofaanvragen
Vul de verlofaanvragen correct in en 
overleg daarbij met je collega’s en 
hoofduitvoerder. Voor een aan-
eengesloten zomervakantie verzoek-
en wij je de verlofaanvraag vóór
1 mei in te leveren (graag in overleg). 

Voorkom teleurstelling! Kijk af en toe 
op de verloflijst of de aangevraagde 
dagen juist genoteerd/aangevraagd 
zijn.

Ty-rip 2021
Ty-rip kleur voor het jaar 2021 is 
rood.

KVGM-formulier FOrM 05 invullen
Bij ongevallen met schade, ongeval-
len met letsel, incidenten, onveilige 
situaties en handelingen, bijna on-
gevallen en kabelschade verzoeken 
wij je altijd het KVGM-formulier 
FORM 05 in te vullen voor een snelle 
en correcte afhandeling.

Waar wij werken
BAGGErEN WATErpArTIJ
Voor gemeente Uitgeest hebben 
wij 200 kubieke meter bagger uit 
een waterpartij aan de Westergeest 
verwijderd. Aangezien er aldaar geen 
mogelijkheid was om de baggerspe-
cie vanaf de oever te verwijderen 
hebben wij een Menzy Muck kraan 
ingezet om de bagger vanaf het 
water uit de waterpartij te verwijde-
ren. Deze bijzondere kraan heeft vier 
uitschuifbare ‘poten’ onder de ca-
bine, waarvan de achterste twee zijn 
verbonden aan wielen en de voorste 
twee aan ijzeren stempels, waardoor 
de kraan als het ware door het water 
kan wandelen. 

De baggerspecie is geladen in eleva-
torbakken met een inhoud van 18 
kubieke meter en met de nieuwe 
maaiboot vervaren naar de losloca-
tie over een afstand van 2 kilometer 
over de Westergeestvaart.
De wielkraan met verlenggiek heeft 
de baggerspecie uit de elevatorbak-
ken verwijderd en op de vrachtauto 
geladen.
Met dank aan onze fotograaf en
tevens kraanmachinist Frank Wit.



��

De elevatorbakken worden aangevoerd...

...en vliegend door de lucht te water gelaten.



��
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De kraan schept de baggerspecie uit de 
sloot en deponeert de baggerspecie in de 

elevatorbak.



��

Het bedrijf in beweging
IN DIENST

UIT DIENST

Gijs Metselaar
Assistent groenvoorziening

1 januari 2021

Lars Regensburg
Groenvoorziener (machinist)

1 maart 2021

Jaap de Weert
Calculator/projectleider

1 juni 2021

TrI/TrI 4 +

Marius van Oers
Groenvoorziener
1 juni 2021

Thomas Zwaan loopt via de TRI stage 
bij ons. Hij heeft dit jaar zijn diploma 
gehaald. Verder loopt Laura de Bont 
ook stage bij ons via de TRI. Zij is 
eerste jaar TPL leerling en gaat ons 
binnenkort verlaten om stage te 
lopen bij een ander bedrijf.

Binnen Groen/maat bedrijfsgroen 
zijn Farhaan Jama Awed, Tesfamar-
ian Kahsay Haile en Tesfamarian 
Mebrahtom Abraha via Groenstart 
begonnen met de entreeopleiding 
voor het groen.
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Nieuwe aanschaf

Tractor Massey
Ferguson S5713,

21 december 2020.

Mercedes 516 CDI 
Snipperbus,

15 januari 2021.

Aanhangwagen 
Hapert,

22 januari 2021.
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Kraan Liebherr A916,
24 januari 2021.

Sorteergrijper GVZ 
minirupskraan,

18 februari 2021.

 Hoogwerker Genie 
S65 Trax,

24 februari 2021.
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Cirkelmaaier Honda,
2 maart 2021.

Versnipperaar kraan 
invoer Ufkes,

2 maart 2021.

Cirkelmaaier Toro 
335,

15 maart 2021.
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Volledig elektrische 
BMW IX3,

18 maart 2021.

Tractor Massey
Ferguson MF7718 
met Herderarm,
26 maart 2021.

Mercedes Sprinter 315,
6 april 2021.
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 Bladblazer Stihl en 
kettingzaag Stihl,

8 juni 2021.

Mercedes Sprinter 516,
6 april 2021.

Schouwbak Herder,
2 juni 2021.
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Waar wij werken

In maart hebben we een trekproef 
uitgevoerd bij twee wilgen in Bad-
hoevedorp. De bomen staan in een 
groenstrook langs een voormalig tra-
ject van de A9. Na het verleggen van 
dit deel van de A9 heeft men langs 
de bomen een waterpartij aangelegd 
met wandelstrook. Bij de grondwerk-
zaamheden zijn er zware wortels van 
de bomen verwijderd of beschadigd. 
Bij een trekproef gaat men ervan uit 
dat een boom minimaal een wind-
kracht 10 moet kunnen weerstaan en 
dit wordt als het bezwijkmoment van 
75 procent (de ondergrens) gezien. 
Om windstoten te kunnen weerstaan 
wordt er een overcapaciteit aan-
gehouden van 40 procent bovenop 
windkracht 12 (100 procent).
Bomen met een bezwijkmoment van 

TrEKprOEF TWEE WIlGEN BADHOEVEDOrp
140 procent of meer zijn veilig.
Tussen de 75 procent en 140 procent 
is de snoei van de kroon noodzakelijk 
om de boom voldoende stabiel te 
laten zijn. Bij minder dan 75 procent 
is vanuit veiligheidsoverwegingen het 
kappen van de boom de meest voor 
de hand liggende maatregel. In som-
mige gevallen is het kandelaberen 
van de boom ook een mogelijkheid 
om de windlast op het restant van de 
kroon voldoende te laten afnemen.
Bij de metingen is gebleken dat het 
bezwijkmoment van de bomen uit-
kwam op 59 procent en 62 procent. 
Dit is ruim onder de ondergrens van 
75 procent. Zie bijgevoegde grafie-
ken. Helaas moesten wij daardoor 
adviseren om de bomen te kappen.

Nieuws van de pVT
De leden van de PVT (Jan Janssen, 
René Kranenburg, Rob Gerritsen en 
Gerard Limmen) hebben rond de 
tafel gezeten met Maikel Meskers 
om de nieuw samengestelde PVT 
invulling te geven.
Ook zijn ze geïnformeerd over de 
jaarcijfers 2020, welke normaliter 
op de jaarvergadering aan de orde 
worden gebracht. Als je vragen hebt 
hierover of wilt weten hoe het bedrijf 
het heeft gedaan in 2020 kan je bij 

één van de PVT-leden terecht of 
uiteraard kan je je vragen kwijt bij 
Maikel Meskers.
De PVT is bezig met een aantal 
lopende zaken en komt hier in de 
volgende De Groene Golf op terug.

Als je iets hebt voor de PVT of iets 
wilt vragen kan je altijd terecht bij 
Jan, René, Rob of Gerard.
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TMB-nieuws

We hebben van Wim van Breda B.V. 
een heerlijke slagroomtaart gekre-
gen ter ere van de nieuwe tractor 
Massey Ferguson met herderarm. 

Michel Gouma mag met deze
mooie combinatie werken.

Sander Put en Mon Houtenbos.

Ruben de Vries ging een dagje mee 
met de buitendienst om te assiste-
ren bij het plaatsen van beschoei-

ing (oeverwerkzaamheden).
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Woensdag 17 januari 2021 was de laatste werkdag van onze collega
Cor Hoogland. Per 21 oktober 2021 gaat hij officieel met pensioen. Ter ere 
van zijn laatste werkdag werd Cor verrast met een heerlijke slagroomtaart.
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Jubilea
De jubilea van 1 juli tot en met
31 december 2021 zijn:

5 jaar
Mike Roozendaal
Indiensttreding 15 augustus 2016

10 jaar
Mark Slotemaker
Indiensttreding 3 oktober 2011

Paul Visser
Indiensttreding 1 november 2011

12,5 jaar
René Kranenburg
Indiensttreding 2 februari 2009

20 jaar
Wil Droog-Bijpost
Indiensttreding 3 september 2001

Annemiek Helmhout
Indiensttreding 23 juli 2001

25 jaar
Gerrit Weel
Indiensttreding 30 september 1996

30 jaar
Ronald van Dijk
Indiensttreding 15 juli 1991

In De Groene Golf nummer 71 zat 
een leuke kleurplaat bijgesloten.

De volgende kinderen hebben de 
kleurplaat ingekleurd en ingeleverd:
Niene Borst  2 jaar
Indy de Git  4 jaar
Kick Hoogland  6 jaar
Faya Slijkerman  6 jaar
Sanne Bos  7 jaar
Jackie Hoogland  7 jaar
Casper Jocker  7 jaar

Kleurplaat voor de kinderen
Luuke van der Pol 7 jaar
Willemijn Vestering 7 jaar 
Robin van der Pol 10 jaar
Floortje Dekker  12 jaar 
Celiena Vestering 12 jaar

Iedereen heeft de kleurplaat weer 
prachtig ingekleurd. Alle kinderen 
krijgen een cadeautje. Het cadeautje 
kan afgehaald worden op kantoor. 
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In De Groene Golf zit deze keer weer 
een kleurplaat. Doe allemaal je best 
en we rekenen erop dat iedereen de 
kleurplaat weer inlevert.

Vermeld duidelijk je naam en je 
leeftijd. Uiterste inleverdatum van de 
kleurplaten is 15 november 2021.

Veel succes!

De 70ste puzzel leverde elf goede 
oplossingen op.

De oplossing was:
Jom Kippoer is de grote verzoendag.

Na loting, verricht door onze nieuwe 
collega op bedrijfsbureau Jaap de 
Weert, kwamen de volgende win-
naars uit de bus:

1e prijs: € 25,00
Remko Bos

2e prijs: € 15.00
Djoeke Kraakman

3e prijs: € 10,00
Ton Bes

De geldprijs kan opgehaald worden 
op kantoor tot en met 15 november 
2021.

puzzel

Wil je meedingen naar een prijs?
Lever dan de oplossing voor
15 november 2021 in bij de redactie 
via de ideeënbus in de kantine of 
mail de oplossing naar:
larissa@stoopgroenvoorziening.nl 
onder vermelding van je naam.
De winnaar, door loting, wordt
bekend gemaakt  in de volgende 
editie van De Groene Golf.
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De 71ste puzzel is een woordzoeker. Heel veel succes en we hopen dat er 
veel goede oplossingen binnenkomen. De overgebleven letters vormen een 
zegswijze.

Een hemel op

AArDE

ANTARCTICA   RAVIJN   TOENDRA
DROOGTE   RELIEF   VEGETATIE
DUINEN   SCHIEREILAND  VULKANISME
GRONDSOORTEN  SNEEUWGRENS  WATERSPIEGEL
HOOGVLAKTE   STORMVLOED  WERELDZEE
IRRIGATIE   STUIFZAND  IJSTIJD
KORAALEILAND   STUWDAM  ZANDBANK
NAALDWOUD   TEMPERATUUR  ZEESPIEGEL
PERMAFROST   THERMIEK  ZEESTROMEN

Naam+oplossing:.................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Waar wij werken

Voor de BUCH gemeenten hebben 
wij aan de Geesterweg in Uitgeest 
beschoeiingen in een waterpartij 
vervangen. In totaal hebben wij 500 
meter houten en kunststof beschoei-
ingen verwijderd en vervangen door 
600 meter kunststof beschoeiingen. 
Deels hebben wij nieuwe beschoei-
ingen voor de oude aangebracht. De 
gerecyclede kunststof beschoeiingen 
van Prolock Sigma zijn in verschil-
lende hoogtes aangebracht; 65, 120, 
140 en 180 centimeter. Bij de 180 
centimeter hoge beschoeiingen heb-
ben wij ankerstangen en kunststof 
gordingen ter versteviging aange-
bracht. Bijkomend voordeel is dat je 
hiermee ook de beschoeiing super-
strak kan krijgen.
Aan de doorgaande wegzijde hebben 
wij een (zelf ontwikkelde) thermisch 

verzinkte stalen deksloof boven 
op de beschoeiing aangebracht ter 
voorkoming van schade als gevolg 
van maaiwerkzaamheden. In totaal 
2.550 kilo ijzer. Een bewerkelijke klus 
aangezien het allemaal in het werk 
pas moet worden gemaakt door mid-
del van slijpen en lassen.
Aan de woningzijde van de waterpar-
tij hebben we deels beschoeiingen 
onder water aangebracht en aan de 
landzijde daarvan een natuurvrien-
delijke, glooiende oever gemaakt en 
ingezaaid met een kruidenmengsel. 
De watervogels kunnen dan pro-
bleemloos het water in en uit.
Al met al is dit voor ons een pres-
tigieus project geworden waar we 
samen met de opdrachtgever met 
trots op terug kunnen kijken.

BESCHOEIING VErVANGEN

De oude situatie.
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De oude beschoeiing is blijven staan en de ankers zijn aangebracht.
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Ruben de Vries maakt de stalen deksloof passend met de haakse slijptol.

Detail van het oplossen van het hoogteverschil met de deksloof.
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De beschoeiing wordt aangevuld met grond.

Enrico Kleuters in actie.



��
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Ingekomen stuk
Op Texel hebben wij een zoutbestendige Pleinboom ge-
plant. Op de website van Stad+Groen staat hierover een 
leuk artikel. Als je goed kijkt zie je Antoon Vrolijk op de 
foto staan. Scan de QR-code hiernaast om de hele tekst te 
lezen.
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Uit de oude doos

Vroeger hadden we allerlei folders over de
verschillende bedrijfstakken van ons bedrijf. Eén 

van deze folders ging over kwaliteit en
efficiënte automatisering wat L.&J. Stoop tot 

een betrouwbare privatiseringspartner maakte. 
Op de achterkant van deze folder uit de jaren 

‘90 staat een leuke foto van een piepjonge 
Jolinda Groot zittend aan haar bureau en een 

piepjonge Nel van der Kroon op de achtergrond 
bladerend in een ordner. 

De werkbus waarmee onze 
medewerkers vroeger op 

(bagger)klus gingen. 
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COUrGETTESOEp

Lekkere zelfgemaakte courget-
tesoep met een vleugje munt en 
room, klaar in twintig minuten.

4 personen
Ingrediënten:
1 grote ui
2 teentjes knoflook
2 courgettes (in blokjes)
1 groentebouillonblokje
3 takjes verse munt
125 ml slagroom
800 ml water
Zout en peper
Scheutje olijfolie

Benodigdheden:
Staafmixer

Bereiding:
Verhit de olijfolie in een soeppan en 
bak de ui glazig. Snijd de knoflook 

Jaarvergadering, 1993.

recept

klein en fruit nog twee minuten op 
laag vuur mee. Voeg ook de blokjes 
courgette toe en bak nog een paar 
minuten mee. Voeg het water en de 
bouillonblokjes toe. Breng aan de 
kook. Scheur de blaadjes munt van 
de takken en hak fijn en voeg toe aan 
de pan met courgette.

Zet het vuur uit en pureer de soep 
met de staafmixer en roer de slag-
room er door. Breng de courgette-
soep eventueel nog op smaak met 
wat extra peper en zout en verwarm 
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nog een minuutje door. Garneer de 
soep eventueel met een takje munt 
en wat extra courgetteblokjes.

Tip: Bewaar de courgettesoep maxi-
maal drie dagen afgesloten in de 
koelkast of vries in bakjes in.

Verjaardagen
In de periode van 1 juli tot en met
31 december 2021 zijn de volgende 
medewerkers jarig. Allemaal van 
harte gefeliciteerd!

Nanette Miedema 1 juli
Huub Schilder 8 juli
Rob van der Hurk 14 juli
Niels Beemster 15 juli
Maikel Meskers 20 juli
Nico Haringhuizen 23 juli
Mats Stoop 25 juli
Jeroen Veldboer 28 juli
Jack Fluiter 31 juli
Remco van der Kort 4 augustus
Raymond Slijkerman 4 augustus
Klaas-Jan Koedijk 20 augustus
Ruud Bes 28 augustus
Wil Droog 28 augustus
Ronald van Dijk 4 september
Martijn Koorn 7 september
Marc van Stralen 9 september
Thijs Raven 12 september
Antoon Vrolijk 13 september
Jos Stoop 15 september
Arjan Spekken 16 september
Remko Borkent 9 oktober
Annemiek Helmhout 11 oktober

Fred Vetter 11 oktober
Hans Pater 13 oktober
Larissa Tool 15 oktober
Mike Roozendaal 29 oktober
Rob Gerritsen 3 november
Frank Wit 4 november
René Kranenburg 7 november
Bines Bakker 9 november
Lars Regensburg 17 november
Eric Kranenburg 20 november
Jan Dubbeld 29 november
Mike Weermeier 8 december
Frank Grootkarzijn 10 december
Loe Reek 17 december
Timo Groot 19 december
Thijs Stoop 23 december
Zeb Stoop 29 december
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Geboortes
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Waar wij werken

In opdracht van de Stichting Speel-
tuinen in Amsterdam-Noord zijn wij 
eind vorig jaar gestart met het ver-
groenen en herinrichten van speel-
tuin de Sterspelers en het aangren-
zende schoolplein (van Basisschool 
De Vijf Sterren). Op het grote school-
plein lag voornamelijk verharding en 
bevond zich relatief weinig groen, 
waardoor het hier in de zomer erg 
warm kon worden. Daarnaast waren 
er te weinig speelaanleidingen op het 
plein en dit zorgde voor veel drukte 
op het terrein van de speeltuin, om-
dat alle kinderen zich hier het beste 
konden vermaken.

Voor het ontwerpen van een nieuwe 
inrichting voor zowel de speeltuin 
als het schoolplein hebben wij de sa-
menwerking gezocht met Kinderland. 
Het doel was om de speelintensiteit 
meer te verspreiden en het gehele 
terrein te vergroenen. Vervolgens 
hebben wij, in overleg met de stadse-
coloog van de gemeente Amsterdam, 
een beplantingsplan opgesteld. Bij de 
keuze van de nieuw aan te planten 
bomen en beplantingen werd hierbij 
de nadruk gelegd op waterberging 
en een hogere biodiversiteit (met 
inheemse soorten).

HErINrICHTEN EN VErGrOENEN DE STErSpElErS

Het ontwerp gemaakt door Kinderland.
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Vervolgens zijn wij gestart met het 
verwijderen van oude speeltoestel-
len en houten wandelpaden, alvo-
rens het grondwerk kon worden 
uitgevoerd. Dit werd gefaseerd 
uitgevoerd, zodat er te allen tijde 
voldoende ruimte bleef voor de 
spelende kinderen. Allereerst moest 
er een speelheuvel worden verlaagd 
die daarmee flauwer werd gemaakt, 
zodat de leerkrachten beter zicht 
hielden (vanaf de school) op spelen-
de kinderen achter de speelheuvel. 
Aansluitend vond het grondverbete-
ringswerk plaats voor de nieuwe bo-
men, zowel in de verharding als open 
grond en de nieuwe beplantingen. 
Daarbij verdwenen ook veel verhar-
dingen (290 vierkante meter) uit het 
schoolplein verwijderd om plaats te 

maken voor beplanting.
Tot slot werden de nieuwe speeltoe-
stellen, zowel in het schoolplein als 
in de speeltuin, geleverd en geplaatst 
door Kinderland. De nieuwe speelon-
dergronden, voornamelijk veel speel-
zand en ook kunstgras, zijn daarna 
aangebracht. In deze periode konden 
wij ook het plantwerk uitvoeren, 
waarbij 19 nieuwe bomen van acht 
verschillende soorten zijn aange-
plant. Verder werden er ruim 1.500 
nieuwe planten, 50 meter nieuwe 
haag en 180 kubieke meter bloemrijk 
gras aangebracht. Het eindresultaat 
mag er zijn en hopelijk kunnen de 
nieuwe bomen op het schoolplein 
snel voor verkoeling gaan zorgen 
in de steeds warmere voorjaren en 
zomers.

Het eerste grondwerk, verflauwen van een speelheuvel.
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Het grote nieuwe speeltoestel wordt geplaatst.

Het nieuwe speelzand met klein materieel in het werk rijden.
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Het nieuwe speelzand met klein materieel in het werk rijden.

Bomen planten.
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Overige beplantingen planten.

Het vergroende heringerichte schoolplein.
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Nieuwbouw kantine



��
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