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Voorwoord
SCHAARSTE

Nadat één van de twee oprichters 
– Lau Stoop – al op jongere leeftijd 
overleed op 15 juli 1993, hebben wij 
met een indrukwekkende erehaag 
van personeel en ereleden ook
afscheid moeten nemen van de an-
dere oprichter Jan Stoop op
29 december 2021. Jan heeft vanaf 
1 januari 2003 kunnen genieten van 
zijn pensioen, waarbij hij de eerste 
jaren een deel van zijn tijd actief 
bleef voor het bedrijf in het aanko-
pen van nieuw materieel. Wij zullen 
altijd baat blijven hebben van de 
solide basis die hij ons bedrijf heeft 
gegeven.
En die solide basis is van groot be-
lang in deze roerige tijden, waarin 
de laatste maanden steeds meer in 
het teken staan van schaarste. Een 
internationaal conflict en een eco-
nomie die dankzij overheidsgeld al 
jaren op stoom bleef zorgen nu voor 
steeds grotere problemen. Naast 
arbeidskrapte hebben we door de 
aanhoudende oorlog in Oekraïne 
ook last van hoge energieprijzen en 
prijzen van brandstoffen die enorm 
hard zijn opgelopen. Met ons grote 
wagen- en machinepark raakt dit ons 
bedrijf keihard, maar ook ons per-
soneel. Niemand wordt er tenslotte 
blij van dat we veel meer geld kwijt 
zijn aan zaken die zo vanzelfsprekend 
zijn, zoals een aangenaam warme 

woonkamer in de winter of het met 
de auto heen en weer kunnen rijden 
naar familie of werk. 
In de dagelijkse gang van zaken zorgt 
de schaarste tot slot ook nog voor 
andere soorten problemen. Onder-
delen voor machines of benodigde 
materialen voor projecten, die nor-
maal gesproken snel geleverd kun-
nen worden, komen nu pas weken 
of maanden later. Nieuwe machines 
die normaal binnen enkele maanden 
afgeleverd konden worden, komen 
nu soms pas na meer dan een jaar. 
Naast de hogere prijzen die tegen-
woordig voor deze materialen en 
machines betaald moeten worden, 
zorgen de langere levertijden soms 
ook weer voor extra kosten. 
Het eerste halfjaar van 2022 is het 
nog altijd onverminderd druk ge-
bleven wat betreft het werk. Door 
de wederom zachte winter en het 
aanbod aan werk bleven we met 
een relatief grote werkploeg actief 
in de wintermaanden. Zo werd het 
vergroenen van Alkmaar verder 



�

doorgezet in een project aan het 
Murillohof en werd er na jaren van 
voorbereidingen treffen eindelijk 
gestart met de uitvoering van het 
Groenplan N242 voor de Provincie 
Noord-Holland. Voor de gemeente 
Bergen hebben we op het Landgoed 
‘t Oude Hof nieuwe beschoeiingen, 
bomen en vele vierkante meters 
graszoden aangebracht en over alle 
genoemde projecten lees je meer 
in de Waar Wij Werken van deze De 
Groene Golf.
We zijn inmiddels ook weer erg druk 
met het maaien van de grasbermen 
voor diverse opdrachtgevers en 
daarin heeft collega Mark Slotemaker 
een belangrijke rol. Als machinist van 
onze maai-/zuigcombinatie zorgt hij 
ervoor dat grote delen van de gras-
bermen, waar het maaisel ook moet 
worden afgeruimd, direct wordt af-
gezogen en opgevangen ten behoeve 
van het afvoeren. Mark vertelt in het 
interview meer over zijn periode bij 
ons bedrijf (inmiddels ruim 10 jaar!), 
hoe hij bij ons terecht is gekomen en 
wat hem naast het werk nog wel en 
niet bezighoudt.
Wat ons als bedrijf in ieder geval gaat 
bezig houden de komende periode 
–zeker de medewerkers op kantoor– 
is het nieuwe ERP-systeem dat wij 
vanaf 1 januari 2023 in gebruik willen 
gaan nemen. Door te investeren in 
een nieuwe server en dit nieuwe 
softwarepakket, waarin al onze 
primaire bedrijfsprocessen worden 
geborgd, zullen we op kantoor effi-
ciënter en veel meer digitaal kunnen 

gaan werken. Voor onze buitendienst 
zal dit in eerste instantie nog niet 
veel (grote) veranderingen met zich 
meebrengen, maar het is wel onze 
doelstelling om de digitalisering de 
komende jaren verder door te zet-
ten. 
Net als Mark Slotemaker waren er 
de afgelopen jaren nog tientallen 
andere jubilarissen te vieren bin-
nen ons bedrijf. Door Corona en de 
geldende maatregelen konden we 
hier de afgelopen twee jaar echter 
niet bij stilstaan met ons traditionele 
jubilarissendiner. Dit jaar was dit wel 
weer mogelijk en besloten we om 
alle jubilarissen van de jaren 2019, 
2020 en 2021 gelijktijdig uit te nodi-
gen voor een diner met open buffet. 
Een zeer geslaagde en gezellige opzet 
bleek snel en de foto’s van die avond 
vind je terug verderop in deze
De Groene Golf.
Naast het grote jubilarissendiner 
hebben we met ons personeel en de 
ereleden ook een bezoek gebracht 
aan de Floriade Expo Almere. Het 
groene paviljoen, dat wij samen 
met onze partnerbedrijven uit het 
Groencollectief Nederland hebben 
gerealiseerd als onderdeel van onze 
inzending ‘Practice what you preach’, 
was daarbij een mooie uitvalsbasis. 
In deze editie ook een fotorapporta-
ge en verslag van deze geslaagde dag 
en wil je de foto’s in groter formaat 
kunnen bekijken; raadpleeg onze 
website om de digitale versie van
De Groene Golf te lezen.
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Tot slot zijn we recent PSO-gecerti-
ficeerd op de hoogste Trede 3. Dit 
betekent dat wij tot de tien procent 
best presterende bedrijven behoren 
(in dezelfde grootteklasse) als het 
gaat om sociaal ondernemen en het 
geven van kansen aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
(mede door onze samenwerking met 
WerkSaam Westfriesland). Iets waar 
we al jaren voor staan, maar toch 
trots op zijn om nu duidelijker naar 
buiten uit te kunnen stralen.

Een mooie prestatie om de zomer 
mee in te gaan, want inmiddels staan 
de vakantieperioden weer bijna voor 
de deur met de schoolvakanties die 
in onze regio half juli starten.
Ik wens iedereen alvast een zeer 
ontspannende en mooie vakantiepe-
riode toe; geniet van de tijd die er is 
voor familie en vrienden, maar eerst 
veel lees- en kijkplezier met deze
De Groene Golf!

Maikel Meskers
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interview
mark slotemaker

Ooit was Mark Slotemaker boer:
samen met z’n vader had hij koeien 
en schapen in Dirkshorn. Tegen-
woordig is hij groenvoorziener/ma-
chinist. Afgelopen oktober was hij 
tien jaar in dienst bij Stoop.
 
Vertel eens over die boerderij?
“Wij hadden thuis een boerderij. 
Daar heb ik van m’n negentiende 
tot m’n vierendertigste gewerkt en 
daarnaast bij Loonbedrijf Houtenbos. 
Later ging ik vast aan de gang bij het 
loonbedrijf, want al die regeltjes voor 
boeren, daar word je niet goed van. 
En om dat werk nou m’n leven lang, 
zeven dagen in de week te doen, 
daar vond ik het niet leuk genoeg 
voor. De boerderij is er nog steeds: 
mijn vader heeft nog schapen. Ik kom 

er nog genoeg, want er zijn nog zat 
klussies daar.”
 
Hoe ziet je privéleven eruit?
“Ik woon met m’n vrouw en onze 
twee jongens van 13 en 9 in
Middenmeer. Mijn vrouw kwam uit 
Wieringerwerf, ik uit Dirkshorn en 
we gingen op zoek naar iets daartus-
senin, met een beetje grond erbij. 
Zo belandden we in Middenmeer. 
We hebben een mooi stukkie van 
800 vierkante meter met een schuur 
erop, gewoon in het dorp. Dat bevalt 
wel. Het is mooi rustig wonen.”
 
Heb je een achtergrond in ‘t groen? 
“Nee, wel in de akkerbouw en 
veehouderij. Ik zat op de agrarische 
school: de LAS in Schagen en de MAS 
in Alkmaar. Daar heb je wel met 
groen te maken, maar ik ging meer 
voor trekkerchauffeur.”
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Wat doe je precies bij Stoop?
“Veel wegbermen maaien. Straks 
beginnen we weer met de meter-
stroken langs de wegen. Dan doe 
je eerst de eerste twee meter 
vanaf de weg tot de paaltjes. Bij 
de volgende ronde maaien we 
dan alles. Dat is een veiligheids-
ronde: alle verkeersborden en 
paaltjes moeten weer vrij zijn.”
 
Wat maakt je werk leuk?
“Stoop is een heel breed bedrijf. 
Een leuk bedrijf. Ik vind de afwisse-
ling leuk: ik kom overal en ben eigen 
baas. Nu (eind april, red.) ben ik aan 
het stobben frezen. Ik krijg een lijst 
en mag zelf uitzoeken hoe en wat. 
Met maaien is dat ook zo. Als ik op 
de maaizuiger zit, heb ik de hele 
zomer de tijd. Ik kan het mooi zelf 
indelen. Als het maar af komt.”
 
Als maaier ben je vaak alleen aan 
het werk. is dat niet saai?
“Voorheen was ik wel met de zaag-
ploeg op pad, dan was ik altijd met 
collega’s. We maakten daar genoeg 

mee. Met maaien heb je vaak polder-
tjes die je alleen moet doen, behalve 
als je voor de provincie aan het werk 
bent, dan ben je wel met een groep 
met collega’s van Stoop, Poland en 
Vermaire. Een mooi groepie, een 
beetje elkaar voor de gek houden. 
Maar ik vind het niet erg om veel 
alleen te werken, hoor. Ik zet lekker 
de radio aan en spreek even goed ge-
noeg mensen, want ik kom er genoeg 
tegen langs de weg.” 
En wat doe je in de winter? 
“In de winter maai ik riet: met een 
trekker op een ponton en dan met 
een boot al het riet langs. Dat is ook 
leuk. Wel altijd opletten,  want je 
wordt gevaren en je kan niet rem-
men. Als er ineens een paal in het 
riet staat, moet je snel genoeg weg 
wezen, want de arm kan niet achter-
uit. En verder ben ik de hele winter 
aan het stobbenfrezen en ga ik af en 
toe eens een daggie met de zaag-
ploeg mee.”
 
Als je in ’t groen zit, ziet je eigen tuin 
er waarschijnlijk ook wel netjes uit?
“Dat gaat wel. Dat probeer ik in het 
weekend bij te houden.” Vijf jaar in dienst.
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Heb je hobby’s? Sporten?
“Sporten? Ik niet. Ik ga sinds kort net 
een keer op de fiets naar m’n werk, 
maar voor de rest, nee. Ja, schaat-
sen vind ik leuk. In het weekend ga 
ik met de jongens mee te voetbal-
len. Ze zitten allebei op voetbal 
en schaatsen. Met voetbal heb ik 
helemaal niks, maar m’n jongens zijn 
er gek van, dus ik moet mee. Ik kan 
slecht tegen dat geschreeuw langs de 
kant van ouders. Doe normaal, het is 
het Nederlands Elftal niet. Zelf heb 
ik nooit gevoetbald, wel geschaatst. 
Als m’n jongens moeten schaatsen, 
ga ik graag mee. Daar is heel ander 
publiek.”

Heb je kooktalent? 
“Ik kan wel koken, maar dat is meer 
functioneel. Mijn vrouw is meestal 
later thuis, dus dan kook ik. Aardap-
pelen, vlees en groente. Ik ga er niet 
van alles bij halen, maar het is wel te 
eten, hoor.” 

nog vakantieplannen?
“We gaan naar Overloon, in een 
huisje. Ik ben geen kampeerder, daar 

heb ik een pesthekel aan. Met een 
wc-rolletje of je afwasteiltje over 
de camping, daar heb ik niks mee. 
We gaan altijd naar een huisje. 
Afgelopen jaar waren we naar De-
nemarken, dat was door corona al 
twee jaar uitgesteld en omdat we 
niet wisten hoe het ging lopen met 
corona, hebben we besloten dit 
jaar in eigen land te blijven. Er is 
daar een oorlogsmuseum, dat vin-
den de jongens wel interessant.”  

is je jubileum een beetje gevierd? 
“Ja, met een etentje. We waren met 
zestig man, omdat het sinds corona 
niet meer was geweest.”

is er veel veranderd voor je in de 
coronatijd?
“Niet echt. Het ging even goed alle-
maal wel door. Ik zat er niet zo mee, 
heb gewoon mijn ding gedaan.”

Wil je verder nog iets kwijt? 
“Nee hoor, ik heb niet zo veel te 
vertellen. Ik zei al: ‘Vraag maar een 
ander.’”
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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) 

ACTiViTEiTEn 2022 

De jaarvergadering gepland op 
woensdag 9 februari 2022 is niet 
doorgegaan. Maikel heeft net als vo-
rig jaar de PVT op kantoor langs laten 
komen en een verkorte versie van 
de jaarvergadering gepresenteerd 

(getallen en overzichten over 2021). 
Als er nog vragen zijn of je wil graag 
informatie ontvangen hierover kan 
je terecht bij René Kranenburg, Rob 
Gerritsen, Gerard Limmen of
Jan Janssen namens de PVT.

Floriade 21 mei 2022
Zaterdag 21 mei zijn we naar de
Floriade Expo 2022 geweest.
Verderop in De Groene Golf staat 
een verslag met foto’s hierover.

Sinterklaasmiddag
De Sinterklaasmiddag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 19 november.

Heb je nog leuke ideeën voor een 
dagje uit of een gezellige avond?
Laat dit dan weten via een mailtje 
naar:
larissa@stoopgroenvoorziening.nl.

KVGM/VGM
Ongeval met verzuim
Onlangs heeft één van onze me-
dewerkers een ongeval met letsel 
gehad tijdens het werken met de 
versnipperaar. Bij de invoer van 
een dikke kronkelige tak, die niet in 
eerste maar in tweede instantie pas 
werd gepakt door de invoerrollen, 
was de medewerker net te laat met 
het wegdraaien van zijn hoofd, waar-
door de tak tegen zijn vizier klapte 

en zijn neus verwonde. Aanvankelijk 
leek het mee te vallen, maar de dag 
erna was de plek dik/opgezet en 
voelde de medewerker zich duizelig, 
ook kwam er een bloeduitstorting 
onder zijn oog. De medewerker is na 
twee dagen ziek thuis weer aan het 
werk gegaan.

In het verleden hebben zich vaker 
ongevallen voorgedaan. Het gaat 
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daarbij meestal om zware grillige tak-
ken die nadat ze gegrepen worden 
door de invoerrollen een richting op 
draaien die je niet verwacht. Zorg 
ervoor dat je daar alert op bent en 
houd afstand van de invoerbak, want 
je handen kunnen klem komen te 
zitten tussen de wegdraaiende tak 
en de ijzeren invoerbak met ernstige 
verwonding tot gevolg, draag daarom 
altijd goede handschoenen. 

Ook is er een kans op oogletsel door 
rondvliegende houtsnippers of zaag-
sel. Draag altijd je vizier naar bene-
den tijdens het werken met versnip-
peraar. Zo kreeg een medewerker 
een keer bij het werken in de buurt 
van een versnipperaar met kraanin-
voer een stuk hout in zijn vizier (zie 
foto). 

Versnipperen van takhout: risico’s 
voor veiligheid en gezondheid.
Takken versnipperen geeft eenvou-
dig kans op letsel. Draag dus altijd 
goede nauwsluitende werkkleding. 
Kom nooit te dicht in de buurt van de 
invoerrollen. 
Controleer altijd de aanwezigheid 
en werking van de noodstopbeugel. 
Maak goede afspraken tussen klim-
mer, grondman en eventueel ma-
chinist over de wijze van werken en 
communiceren.

Aan ongevallen kunnen diverse 
redenen ten grondslag liggen. Echter 
moet men altijd alert zijn bij het
werken met machines of handge-
reedschap. Zorg ervoor dat je weet 
welke PBM’s je dient te dragen bij 
de verschillende werkzaamheden en 
dat je een duidelijke instructie hebt 
gehad. Bij twijfel bel de hoofduit-
voerder.

Laatste Minuut Risico Analyse 
(LMRA)
Veel ongevallen, bijna ongevallen en 
incidenten zijn terug te voeren op 
het ‘over het hoofd zien’ bewust of 
onbewust van een onveilige situatie 
bijvoorbeeld doordat de omgeving 
wijzigt tijdens het werk, je hebt haast 
(kan wel even, lukt zo ook wel, is niet 
nodig …). Het werk is routinematig, 
waardoor er een min of meer on-
nadenkend handelen is ontstaan, 
slechte communicatie en zo zijn er 
nog wel zaken te verzinnen.

Dus ook al ben je niet aan het 
versnipperen, maar wel in de bo-
menploeg werkzaam, zorg dat je uit 
de buurt blijft van de versnipperaar 
kraan invoer, brokken hout kunnen 
soms tot wel 15 meter gelanceerd 
worden. In dit specifieke geval was 
de houtsnipper via de achterkant 
van de snipperkar tegen het vizier 
gekomen.
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Met het in werking treden van VCA 
versie 2008/05 is het uitvoeren van 
een ‘Laatste Minuut Risico Analyse’ 
(LMRA) verplicht geworden. Iedere 
medewerker dient deze uit te voe-
ren. Belangrijkste kenmerken LMRA: 
Korte risicoanalyse die je zelf uitvoert 
waarbij je alle veiligheidsaspecten 
op je werkplek naloopt. Je doet dit in 
de ‘laatste minuut’ voor aanvang of 
hervatting van het werk.

Een startwerk instructie gehouden 
voor aanvang van de werkzaamhe-
den kan ook gezien worden als een 
LMRA. Lopende de werkzaamheden 
maak je daarna regelmatig de LMRA 
‘in je hoofd’.

Stappenplan uitvoering LMRA:
- Kijk om je heen, bedenk wat je gaat  
 doen en vraag je af: Wat kan er nog  
 fout gaan?
- Als het mogelijk fout kan gaan,   
 bedenk dan: Wat is hiervan de   
 oorzaak?
- Aarzel niet, neem actie: Wat ga ik   
 doen om het gevaar te vermijden?

Het preventief arbo-spreekuur
Naast het verzuimspreekuur orga-
niseert Stigas ook het arbo-spreek-
uur. Hier kan je terecht met vragen 
zonder dat je ziek bent. Alle mede-
werkers kunnen gebruik maken van 
dit spreekuur van Stigas. Wanneer 
je vermoedt dat jouw gezondheids-
klachten te maken hebben met jouw 
werk of als je vragen hebt over je 
werkomstandigheden, is het zinvol 

om naar het spreekuur van Stigas te 
bellen of om een afspraak te ma-
ken. Tijdens het spreekuur staan de 
arbo-arts en de arbo-adviseur voor 
je klaar. Met de arbo-arts bespreek 
je vragen over jouw gezondheid. 
Bijvoorbeeld als je nek- of schou-
derklachten hebt die verergeren 
tijdens het werk. Maar ook dreigend 
ziekteverzuim , door bijvoorbeeld 
oplopende spanningen op het werk 
of langdurige rugklachten, kan een 
gesprek met de arbo-arts zinvol 
zijn. Liggen jouw vragen meer op 
het terrein van de werkomstandig-
heden, dan is de arbo-adviseur de 
aangewezen persoon. Hierbij kan je 
denken aan adviezen op het gebied 
van lawaai- of stofvermindering, 
hulpmiddelen of welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen de juiste zijn 
in jouw werksituatie.

De kosten voor het spreekuur zijn in 
de afspraken tussen ons bedrijf en 
Stigas geregeld. Werknemers kun-
nen dus zonder extra kosten gebruik 
maken van het spreekuur. Je bepaalt 
zelf of je je vraag telefonisch wilt 
stellen of dat je liever een afspraak 
maakt voor een persoonlijk gesprek. 
In beide gevallen bel je met de 
Stigas-vestiging in Alkmaar. Mede-
werkers van Stigas zijn gehouden 
aan het beroepsgeheim. Dit houdt in 
dat jouw persoonlijke gegevens en 
de bedrijfsgegevens vertrouwelijk 
worden behandeld conform de wet 
op de persoonsregistratie.
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CO2-prestatieladder 2021
We berichten hierbij over de cijfers 
2021 van onze reductie in CO2, voor 
zowel de scope 1, 2 als 3. We verge-
lijken 2021 met het basisjaar 2010 en 
concluderen dat we 3,4 procent min-
der hebben uitgestoten in scope 1. 
Echter als je inzoomt op de machine 
uren dan komen we tot een reductie 
van slechts 1,1 procent. Hieronder 
een uiteenzetting van de verschil-
lende onderdelen die deze absolute 
verhoging, maar relatieve daling van 
de CO2-uitstoot veroorzaken.

Scope 1: direct verbruik Stoop
Het dieselverbruik in 2021 is ten 
opzichte van 2010 flink gestegen 
(plus 40 procent). Als je inzoomt in 
het dieselverbruik is het volgende te 
constateren:
1. Meer uren verkleiner (+ 231 uur).
2. Meer uren kleinere machines
 (+ 15.620 uur).
3. Meer kilometers vrachtauto’s
 (+ 41.616 kilometer) en meer
 kilometers bedrijfsbussen
 (+ 104.190 kilometer).

Als je het aantal uren en kilometer 
van het 2021 terugrekent naar het 
basisjaar 2010 dan komen we op een 
lager verbruik uit van 1,1 procent, 
hetgeen impliceert dat ondanks 
investeringen en alle andere CO2 
besparende inspanningen wij achter 
blijven op onze lange termijn doel-
stelling. 
Het aardgasverbruik is 27 procent ge-
daald ten opzicht van het basisjaar.

Als je naar de totale scope 1 (diesel, 
benzine, aspen, gas/lpg) kijkt, ligt het 
de reductie iets gunstiger (3,4 pro-
cent), maar blijft nog steeds achter 
op onze lange termijn doelstelling.
Oorzaken van het achterblijven zijn: 

minder gebruik gemaakt van elektri-
sche handgereedschap en daardoor 
meer aspen verbruikt, geen diesel 
HVO 100 procent ingekocht.

Doelstelling voor 2025 scope 1
10 procent reductie ten opzichte van 
2010 door onderstaande maatrege-
len en investeringen:
-	 Bij aanschaf van nieuwe bedrijfs-
 bussen zal minimaal Euro 5 moto-
 ren worden 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 vrachtwa-



1�

 gens met een Euro 6 motor
 gekocht.
-	 Bij aanschaf van nieuwe tractoren
 worden er alleen tractoren met 
 een TIER IV motor gekocht.
-	 Inkoop van circa 20.000 liter 100  
 procent bio diesel (B100) uit afge-
 werkte oliën.
-	 Inkoop Total excellium diesel voor 
 het gehele machinepark medio 
 2015. Dit levert een besparing op 
 van 3 procent diesel per verbruikte 
 liter.
-	 Huren of kopen van een elektrische 
 minigraver.

Scope 2: indirect verbruik Stoop
Het elektriciteitsverbruik laat een 
stijging zien, dat uiteraard te ver-
klaren is uit de grote inzet van accu 
handgereedschap (1.215 kWh) en 
elektrisch (ondersteunde) auto’s 
(circa 5.926 kWh) en de elektrische 
minigraver (443 kWh). De doelstel-
ling van -20 procent ten opzichte van 
2010 komt daarmee in de knel en zal 
hierdoor alleen maar verder uiteen-
lopen. Op de nieuw loods 4 zou in 
2020 zonnepanelen worden geïnstal-
leerd, waardoor dit weer gecom-
penseerd zou worden. Echter door 
capaciteitsgebrek op het netwerk 
van Liander, kunnen wij nog geen 
extra zonnepanelen realiseren.
Sinds 15 juli 2013 wordt er zonne-
energie opgewekt. In 2021 is 25.876 
kWh opgewekt, hetgeen circa 2.500 
kWh minder is als voorgaande 
jaren. Overige energie wordt als 

natuurstroom onder Garantie van 
Oorsprong geleverd en geboekt bij 
Certiq. Alle Garanties van Oorspron-
gen zijn gebaseerd op binnenlandse 
zonne- en windenergie, dit is een eis 
vanuit de norm dat de groene ener-
gie in Nederland opgewekt moet zijn.

Doelstelling 2021 scope 2
20 procent reductie door onder-
staande maatregelen/ investeringen:
-	 De geïnstalleerde zonnepanelen en 
 de te installeren zonnepanelen op 
 nieuwe loods.
-	 Energie besparen door middel van 
 energie zuinige maatregelen in het 
 pand. Licht uit wanneer niet nodig, 
 energiezuinige beeldschermen 
 enzovoorts.
-	 Levering van groene stroom sinds 
 2012.
-	 Daar waar oude tl verlichting moet 
 worden vervangen, deze vervangen 
 door LED.

Scope 3: indirect verbruik derden
We hebben in 2021 geen bermgras 
aan een fermentatie/vergistingsin-
stallatie geleverd. De fermentatie 
locatie is verkocht en de nieuwe ei-
genaar heeft geen interesse getoond 
voor de verwerking van bermgras. In 
overleg met de opdrachtgever is er 
besloten om in 2022 het fermenta-
tieproces op onze eigen werf plaats 
te laten vinden. Voorbereidingen zijn 
gedaan.
Er is 52,5 ton gras geleverd voor 
veevoer en 432 ton in onze compos-
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tering. Hiermee is onze doelstelling 
(5 procent) gerealiseerd: 12 procent.
Wij werken met 14 onderaannemers 
die minimaal CO2-prestatieladder 
niveau 3 hebben, deze groep  verte-
genwoordigt ruim 27 procent van het 
totaal, waarmee wij onze doelstelling 
ruimschoots gehaald hebben. 
Wij werken hoofdzakelijk met on-
deraannemers uit de regio, ruim 68 
procent, waarmee onze doelstelling 
gehaald is. 

Er zijn drie projecten uitgevoerd in 
2021 waarbij Vitaalgroen/Green to 
Colour grond is toegepast in combi-
natie met vaste planten. Projecten 
die uitgevoerd zijn: 17327 aanleg 
Wielingenweg, 16000 Groenaanleg 
diverse plantvakken in Alkmaar, 
16814 Van Heemskerckstraat in 
Heemskerk.

Het papierverbruik in 2021 is ten op-
zichte van het basisjaar 2014 met 8 
procent gedaald en ten opzichte van 
2020 zelfs 16 procent. Het papierver-
bruik is dus fors gedaald, wat veroor-
zaakt wordt door de digitalisering dat 
mede door de corona in een stroom-
versnelling is gekomen.

Doelstelling 2021 scope 3:
-	 5 procent schoon gras leveren voor  
 fermentatie. 
-	 5 procent schoon gras leveren voor  
 veevoer (hergebruik).
-	 Actief deelnemen met Biobased   
Economy en in dit kader zoeken 

 naar partners voor pilot projecten 
 op kleine beheersbare schaal in de 
 directe regio (Bokashi=
 fermentatie).
-	 10 procent van de omzet van
 onderaannemers hebben een
 CO

2-
-prestatieladder certificaat

 niveau 3.
-	 50 procent van de onderaannemers 
 komen uit de regio waar het werk 
 zich bevindt.
-	 Deelname vereist onderaannemers 
 aan het nieuwe rijden/draaien.
-	 Binnen Groencollectief Nederland 
 initiëren van CO

2
-reductie projec-

 ten.
-	 Deelnemen aan initiatief van de 
 BVOR om CO

2
-reductie objectief 

 te meten door middel van de BVOR 
 CO

2
-rekentool bij inname van rest

 stromen en daarmee klimaat-
 neutraal te produceren als bedrijf.
-	 Het papierverbruik verminderen 
 door medewerkers bewust te 
 maken van onnodig printen,
 dubbelzijdig printen, standaard 
 zwart/wit printopdrachten en het 
 digitaal opslaan van documenten.
-	 Bovengenoemde drie maatregelen 
 zullen een onbepaalde CO2-reduc-
 tie voor scope 3 opleveren.
	
in het algemeen
-	 Gebruik elektrisch handgereed-
 schap als het werk het toelaat.
-	 Zorg dat je je rijstijl volgens het 
 nieuwe rijden aanpast, dit geldt 
 ook voor de machinisten op
 kranen, pas je stijl aan het nieuwe 
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 draaien aan. Dit kan tot wel 10 
 procent schelen in CO2-uitstoot 
 en dus ook op brandstofkosten, 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
 bandenspanning. Houd je banden 
 goed op spanning aangezien een 
 te lage bandenspanning veiligheids
 risico’s met zich meebrengt en uw 
 brandstofverbruik verhoogt. Voor 
 de juiste bandenspanning (af-
 gestemd 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 hou-
den 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 
doelstellingen beter realiseren. Voor 
meer informatie over de CO2-pres-
tatieladder verwijzen wij je ook naar 
onze website onder het menu ‘Over 
Stoop’, bij Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. Tevens hangt 
er een exemplaar aan het bord in de 
kantine van de notulen van de VGM-
vergadering.

jubilarissendiner
Eindelijk was het zover:
het jubilarissendiner.
We hebben besloten om alle jubi-
larissen tegelijk uit te nodigen voor 
een heerlijk dinerbuffet bij The Irish 
Cottage. Zo kwamen alle jubilarissen 
in de periode van 6 februari 2019 tot 
en met 9 februari 2022 dineren op 
zaterdag 30 april 2022. Met onge-
veer 60 personen hebben we heerlijk 
genoten van het buffet. Het was als 
vanouds een zeer gezellige avond.
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Waar wij werken

Soms krijgen we calamiteitenaanvra-
gen waarop we dezelfde dag in actie 
moeten komen, maar in dit geval 
hadden we zes jaar voorbereidings-
tijd nodig. 
In 2015 zijn we gestart als onderdeel 
van de combinatie WerkSaam in 
het Gebiedscontract 1 van Provincie 
Noord-Holland, de Kop van Noord-
Holland. Bij de eerste boominspec-
ties en stormen werd al snel duidelijk 
dat de boomweide langs de N242 ter 
hoogte van Nieuwe Niedorp en Win-
kel zorgde voor gevaarlijke situaties. 

Er vielen takken naar beneden en 
hele bomen waaiden om of ze bra-
ken af op een hoogte van circa acht 
meter. Om de gevaarlijke situaties te 
voorkomen zijn alle bomen jaarlijks 
op acht meter hoogte gecontroleerd 
vanuit de hoogwerker en alle ge-
broken exemplaren werden direct 
gekapt.
In totaal stonden er 800 bomen in 
drie rijen. Na het meermaals onder 
de aandacht brengen van dit grote 
gebrek hebben we dit ook statis-
tisch onderbouwd en de afgebroken 

GROEnpLAn n242

Gebroken stam op acht meter hoogte.
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toppen in rapportages 
aangeleverd bij de pro-
vincie Noord-Holland. In 
2017 werd de noodzaak 
van vervanging bij de 
opdrachtgever duide-
lijk en onderbouwd. In 
2018 zijn we begonnen 
met het opstellen van 
een Quickscan Flora en 
Fauna en een Groenplan. 
Op basis van de rappor-
ten en tekeningen die we 
hebben opgesteld vond 
de Omgevingsdienst dat 
we nader onderzoek 
moesten verrichten naar 
vleermuizen. Zo’n nader 
onderzoek vleermuizen 
duurt vrij lang, van mei 
tot en met oktober. Na 
het afronden van dat 
onderzoek was 2019 ook voorbij.
Uit het nader onderzoek vleermuizen 
bleek dat de kap en herplant gefa-
seerd uitgevoerd moest worden, om-
dat het fourageer- en migratiegebied 
van de vleermuizen anders plots zou 
verdwijnen. In 2020 is het nieuwe 
Groenplan daarop aangepast en in 
2021 zijn de laatste puntjes op de i 
gezet en is er een ontheffing verkre-
gen van de Omgevingsdienst. 
Na de kerstvakantie moesten we nog 
‘snel snel’ de verkeersmaatregelen 
aanvragen bij de provincie, zodat we 
in februari 2022 de kettingzaag kon-
den starten. Inmiddels is de eerste 
fase van het Groenplan uitgevoerd. 
Dat betekent dat ongeveer de helft is 

uitgevoerd. Circa 400 bomen gekapt, 
vijf bomen getopt op zes meter 
hoogte als Ecototum, vijf bomen ge-
kandelaberd die weer massa moeten 
vormen voor de migratieroute van 
vleermuizen en twaalf stammen met 
zijtakken in het werk achtergelaten 
als liggend dood hout, daarna zijn 
er 100 bomen geplant, 7.500 stuks 
bosplantsoen geplant en 20 kilo krui-
denmengsel ingezaaid. In de winter 
van 2025-2026 zullen we de tweede 
fase uitvoeren.

Dwarsdoorsnede van een gebroken stam. 
De donkere helft is een oude breuk en tij-
dens een stevige wind is de stam geheel 

afgebroken. 
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Afgebroken top van een populier.

2018; populieren met stambreuk 
op hoogte uit voorzorg kappen.
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2022; de eerst fase populieren zijn geveld.

De stobben worden uitgefreesd.
Op de achtergrond de gekandelaber-
de populieren voor de vleermuizen.



22

Compost verspreiden voor de bosplantsoenvakken.

Nieuwe bomen uitventen.
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De bomen worden geplant en het plantbed voor het bosplantsoen ligt klaar.
De Ecototums zijn ook zichtbaar.

Het bosplantsoen is aangeplant en daaronder ingezaaid met rode en witte klaver.
Rechts liggend dood hout.
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ingekomen stukken
20 januari 2022. Huub Schilder 

stond vast na een achteruitrijrace 
en toen Mike Weermeier hem wilde

lostrekken stond ook hij vast.
Dit was ergens in de buurt bij

Purmerend.

Mark Zutt mailde ons met trots en
blijdschap dat hij en zijn vrouw op

1 februari 2022 geregistreerd
partnerschap zijn aangegaan.

Deze foto is ingezonden door 
Remko Bos.

Virtual Reality BHV-herhaling op
8 februari 2022. Op de foto staan 
Arjan Spekken en Timo Groot in 

een virtuele wereld waar een nood-
situatie wordt gesimuleerd.
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Loe Reek nam afscheid van ons en 
trakteerde daarom op een heerljke 
taart. Per 28 februari 2022 is Loe 

uit dienst gegaan.

Paul Klaasse stuurde ons deze leuke 
foto’s die hij heeft gemaakt tijdens een 

Boomplantdag in het Polderpark te 
Oudesluis op 5 maart 2022.



2�

Fred Vetter mailde ons 15 maart 2022 
deze leuke foto’s van hemzelf en met zijn 

dochter Anouschka. Hij was een paar
dagen bij haar in het zonnige Sevilla 

geweest. Ze liep daar stage voor haar 
opleiding.

Deze foto heeft Ella Moras gestuurd 
via WhatsApp met de tekst ‘Bedankt 

we gaan er heerlijk van genieten’.

De weckpotten gevuld met lekkere in 
onze bedrijfskleuren uitgedoste paas-

eitjes staan in de week voor Pasen klaar 
om uitgedeeld te worden.
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Huub Schilder appte ons deze foto’s van Klaas-Jan Koedijk die bezig is op
het bomendepot.

Op dinsdag 24 mei is onze nieuwe collega 
Rick van Esch getrouwd met zijn prachtige 

vrouw. Hun dochtertje was er ook bij.
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Jeroen Veldboer stuurde 
13 juni deze mooie foto 

via de mail. ‘Mooi werk’.

17 juni 2022: 
broedende 

meeuw op de 
kraan.



2�

29 juni: Jan Dubbeld vond een oud cam-
pingtafeltje en appte deze leuke foto’s: hij 
is klaar voor zijn lunch en zit heerlijk in het 

zonnetje te genieten.

Op woensdag 22 juni 2022 organi-
seerde HSV De Baars voor de 23e 
keer de Visdag voor de cliënten 
van “Skager AC” aan de Acacia-
plein Vijver te Schagen (op 3 juni 
2022 heeft Rob van der Hurk er 

nog voor gezorgd dat de overtol-
lige waterplanten uit de vijver 

verwijderd werden). Skager AC is 
onderdeel van Eségé-Reigersdaal 

en is een dagbesteding,
zie https://www.skagerac.st-er.nl/.

De bij Stoop Groenvoorziening wel 
bekende Ton Stroet won op deze 

dag de derde prijs.
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Frank Wit mailde ons 22 juni deze 
mooie foto’s van het bouwen van 

een nieuwe brug op de Hartekamp in 
Heemstede.

Op de foto’s staat Frank Grootkarzijn.
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Even uw aandacht a.u.b.
Orde en netheid auto’s
Men dient zelf te zorgen voor de 
leefbaarheid in de auto’s, zodat 
deze ook als schaftgelegenheid 
gebruikt kunnen worden. Iedereen 
is dus zelf verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de schaftgelegen-
heden en werkplek.

Orde en netheid bedrijfsterrein
Tijdens het plantseizoen komen er 
veel plastic potten vrij, houden we 
soms beplanting over van een werk 
en gebruiken we veel fust (hoge, lage 
plastic kratten en houten pallet-
kisten). Om het ordelijk en netjes te 
houden op ons terrein, wordt ieder-
een gevraagd om zijn eigen materiaal 
wat vrijkomt bij het planten aan het 

einde van de dag achter loods 4 op 
zijn plek te zetten:
- Lege plastic potten in onze bedrijfs-
 afvalcontainer deponeren, dus niet 
 in de kratten achter laten.
- Leeg fust op de juiste pallets te
 stapelen, hoge kisten apart van de 
 lage kisten en de houten palletkis-
 ten ook apart.
- Als er beplanting “over” is van een 
 werk, deze niet op de kuilhoek zet
 ten, maar apart buiten de kuilhoek, 
 met een duidelijke aanduiding dat 
 de beplanting “over” is.

Als je nog vragen hebt, overleg met 
Paul Visser of Jan Meskers.
Laten we ons terrein samen netjes 
houden! Alvast bedankt voor jullie 
medewerking.

Dirk Berkhout stuurde ons deze foto van het planten van een 
zware boom in Purmerend.
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Zwerfafval
Als je tijdens het onderhoud zwerfval 
tegenkomt, scheidt dit van het schof-
felvuil in bijvoorbeeld een emmer of 
vuilniszak en deponeer deze aan het 
eind van de dag in de bedrijfsafval-
container of in de afvalbakken elders 
op onze terrein of in de loodsen. Zorg 
dat je het afval scheidt bij de bron: 
grond (schoffelvuil) in de grondbank, 
geschilderd hout/pallets in de hout-
container, puin in de puincontainer 
en zwerfafval/plastic potten/blikjes/
broodzakjes et cetera in de bedrijf-
safvalcontainer. Voor flessen is een 
aparte krat in de loods bij de kantine. 
Indien je twijfelt, vraag het aan
Paul Visser of Jan Meskers.

Ziek bomenhout certificering
Sinds december 2020 is er een 
nieuw certificatieschema “erkende 
verwerker ziek bomenhout”. De 
belangrijkste wijziging is dat het zieke 
iepenhout gedurende het gehele jaar 
binnen 8 dagen afgevoerd moet zijn 
door een erkende transporteur. In 
ons geval is dit door Lamme. Overige 
eisen ten aanzien van de verwerk-
ing van ziek iepenhout zijn hetzelfde 
gebleven.

Lekbak op bedrijfsbus voor benzine/
diesel/Aspen
Het is wettelijk geen verplichting om 
een lekbak op onze bedrijfsbus te 
hebben voor de brandstof die je als 
werkvoorraad gebruikt. In de praktijk 
is het soms toch handig om je
jerrycans in een krat te plaatsen, zo-
dat ze niet kunnen omvallen. Mocht 
je geen lekbak of krat hebben, maar 
er wel één willen, meldt dit bij René 
Kranenburg. Hij zal er één voor je 
bestellen.

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.

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 
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een dag van tevoren melden in ver-
band met de personeelsplanning.

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-
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.

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.

Energielabel kantoorpand A+
Kantoorgebouwen groter dan 100 
vierkante meter moeten vanaf 2023 
volgens de wet Energielabel C of ho-
ger hebben. Wij hebben ons kantoor-
pand laten inspecteren in februari 
en kunnen met trots melden dat wij 
onderstaande label hebben:
Ons kantoorpand gebruikt 156,31 
kWh/m2 fossiele energie per jaar. Dit 
komt overeen met 31,3 kg CO2/m2 
per jaar. Het gebruik van hernieuw-
bare energie – denk aan zonnepanel-
en, zonneboilers en warmtepompen 
– vermindert ook de fossiele energie 
die wij nodig hebben. Isolatie en 
hernieuwbare energie zijn nodig voor 
de transformatie naar een duurzaam 
gebouwde omgeving. Wij hebben 
nog een aardgasaansluiting voor 
verwarming van ons kantoor, wij 
moeten ons dus gaan voorbereiden 
op deze overgang.
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Agenda 2022

Waar wij werken
WALKAnTEn HERSTELLEn HET OuDE HOF

* De jaarlijkse Sinterklaasmiddag vindt plaats op 19 november 2022.
* De Kerstborrel vindt plaats op vrijdag 23 december 2022.

Roostervrije dagen 2022/2023
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.

2022
Week 52 maandag 26 december 2022; tweede Kerstdag
Week 52 dinsdag 27 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022

2023
Week 1 maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Week 2 maandag 9 januari 2023 tot en met vrijdag 13 januari 2023

Park Het Oude Hof in Bergen is een 
Rijksmonument, alwaar wij walkan-
ten in de oude staat terug hebben 
gebracht in opdracht van De Buch/
gemeente Bergen.
Het park, grenzend aan de Eeuwige 
Laan, is vanaf 1643 op een Hollands 
classicistische wijze aangelegd in 
opdracht van Anthonis Studler van 
Zurck.
Aan de hand van een tuinhistorisch 
onderzoek, waarbij bestaande litera-
tuur, internet en archieven zijn ge-
raadpleegd, heeft men de historische 
ontwikkelingen en contouren kunnen 

achterhalen. Zo bleek de breedte van 
alle vijvers gelijk te zijn, te weten
36 Rijnlandse voet (0,314 m) oftewel 
11,304 meter.
In de loop der jaren zijn de cultuur-
historische oevers ernstig geëro-
deerd, waardoor de juiste belijningen 
zijn vervaagd en de aangrenzende 
bomen zijn door ouderdom verzwakt 
en staan instabiel/scheef.
Aan ons de taak om deze oeverlij-
nen en walkanten in oude glorie te 
herstellen en de bomen te vervangen 
rond het rechthoekig eiland. 
De vaste bezoekers van het park 
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en diverse andere partijen hebben 
meegedacht over de invulling van 
deze renovatie, waardoor het gevoe-
lige project qua natuurwaarden en 
bijzondere locatie in de volle belang-
stelling heeft gestaan.
Met name bezoekers hebben zich 
intensief bezig gehouden met de 
uitvoering.
Nadat de oevers nauwkeurig zijn uit-
gezet op de juiste maten hebben wij 
waar nodig de oevers ontgraven en 

aangevuld en in totaal 880 meter be-
schoeiingen aangebracht tot enkele 
centimeter boven het waterpeil. 
Voor aanvang van de werkzaamhe-
den hebben wij de bijzondere en 
beschermde planten opgenomen en 
in de nabijheid van het werk tijde-
lijk aangeplant en uiteindelijk weer 
herplant.
Achter de beschoeiingen zijn de 
walkanten tot de beschoeiinghoogte 
aangevuld met 200 kubieke me-

Oorspronkelijke situatie.



��

ter kleigrond en het bovenliggend 
talud is met door ons geleverde 300 
kubieke meter gebiedseigen grond 
gemaakt.
Op het talud direct grenzend aan 
de beschoeiingen zijn 750 vierkante 
meter stapelzoden (vijf vrachtauto’s) 
ter versteviging aangebracht. 
De oude bomen zijn gekapt en de 
stammen worden door lokale be-
drijven verwerkt tot producten zoals 

uitvaartkisten.
Deze bomen zijn vervangen door 57 
lindes en beveerde beuken (van on-
deraf vertakt), waarbij wij hulp heb-
ben gekregen van een basisschool 
tijdens boomfeestdag.
De walkanten zijn een strak en fraai 
geheel geworden, waarvoor wij com-
plimenten hebben ontvangen van 
de meedenkende bezoekers en de 
opdrachtgever.

Bob van Dok in een 
holle boomstam.
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Floriade Expo 2022
Op zaterdag 21 mei 2022 zijn we 
naar de Floriade Expo 2022 geweest 
met aansluitend een heerlijk diner-
buffet bij het AFAS Stadion in het 
Grand Café Van Gaal. We hadden 
prachtig weer, niet warm en niet 
te koud en het is de hele dag droog 
gebleven. Een perfecte dag om naar 
de Floriade te gaan.
Om tien over tien ‘s morgens ver-
trokken we richting Almere. Voordat 
iedereen in de bus stapte kregen zij 
de entreetickets en de rugtas met 
lunch uitgereikt. Deze tickets moest 
iedereen zelf even laten scannen bij 
de ingang van de Floriade en moest 
ook gebruikt worden voor een enkele 
rit met de kabelbaan.
De eerste bus kwam om kwart over 
elf aan bij de Floriade. Door omstan-
digheden kwam de tweede bus een 
half uurtje later. We werden bij het 
klimaatpaviljoen van Groencollectief 
Nederland ontvangen met kof-
fie/thee en een lekkere koek. Onze 
collega Raymond Slijkerman vertelde 
tijdens de presentatie over het kli-
maatpaviljoen en over onze inbreng. 
Ook vertelde hij één en ander over 
de Floriade zelf en gaf wat tips. Door-
dat de tweede bus een half uur later 
was kon Raymond de presentatie in 
twee keer doen, waardoor het voor 
de aanwezigen beter te verstaan 
en te volgen was. Toen de tweede 
groep aan kwam lopen was de eerste 
presentatie bijna klaar. De eerste 

groep kon daarna al heerlijk over 
de Floriade wandelen en de tweede 
groep kreeg eindelijk een lekker bak-
kie koffie/thee en de koek. Ook zij 
vonden de presentatie van Raymond 
interessant. Daarna was iedereen vrij 
tot een uur of vier. Om vier uur be-
gon de middagborrel bij het klimaat-
paviljoen en langzamerhand kwam 
iedereen aanlopen. De middagborrel 
was goed verzorgd door Groencol-
lectief Nederland en de hapjes en 
drankjes smaakten goed. 
Rond tien over vijf liepen wij weer 
met zijn allen richting de touring-
cars om naar het AFAS Stadion in 
Alkmaar te gaan. Hier wachtte ons 
een heerlijk dinerbuffet en alles was 
goed geregeld. We hebben heerlijk 
gegeten. Om half tien was de dag ten 
einde en gingen we de bus weer in 
om naar Waarland te gaan.

Op LinkedIn kan je alle ontwikkelin-
gen bijhouden over ons klimaatpavil-
joen via Groencollectief Nederland.
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Op woensdag 20 april 2022 is de perso-
neelsvereniging ter voorbereiding een 

dagje naar de Floriade geweest. In eerste 
instantie was het de bedoeling dat we op 

de dag zelf bij aankomst eerst met zijn 
allen de kabelbaan in zouden gaan. Aan-
gezien we daar met de touringcars niet 
konden komen en dat het via de grote 
parkeerplaats en de shuttlebus te om-

slachtig werd met zo’n grote groep, heb-
ben we besloten om via de hoofdingang 
het park de betreden. We hebben een 

leuke dag gehad met de pv en konden op 
deze manier goed bekijken wat de moge-
lijkheden waren. Op de foto’s die we toen 

gemaakt hebben is goed het verschil te 
zien met hoe de beplanting erbij stond op 
20 april en hoe alles mooi in bloei stond 

op zaterdag 21 mei 2022.
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En dan volgt hier de fotoreportage van zaterdag 21 mei 2022:

De eerste groep is 
gearriveerd en loopt 

naar de entree.
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��

De tweede touringcar moest door 
omstandigheden een stop maken. 

Iedereen kon even de bus uit om de 
benen te strekken.
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De tweede groep staat hier even te 
wachten tot zij aan beurt zijn voor 

de presentatie.

En de tweede groep is ook in 
aantocht en wandelt richting 

het klimaatpaviljoen.

Raymond houdt de 
presentatie.
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De reuzegieter is gemaakt 
door René Kranenburg en zijn 

collega’s.

Diverse vormen van vergroening 
tegen muren.
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Geboortes
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Het bedrijf in beweging
in DiEnST

uiT DiEnST

Bob van Dok
Medewerker

Groenvoorziening
1 januari 2022

Rick van Esch
Projectleider/

werkvoorbereider
1 mei 2022

Mathijs Paans
Calculator/werkvoorbereider
11 maart 2022

Loe Reek
Voorman
28 februari 2022

Martijn Pas loopt sinds 6 september 
2021 via de 
TRI stage bij 
ons.
Hij volgt via de 
TRI de ETW-
opleiding.

Binnen Groen/maat bedrijfsgroen 
volgen Berhe Gezu Beru, Tesfama-
riam Mebrahtom Abraha en Mikiel 
Teklehaumanot via Groenstart 
begonnen de entreeopleiding voor 
het groen.

TRi/TRi 4 +

Jaap de Weert
Calculator/projectleider
30 juni 2022
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nieuwe aanschaf

Toro Groundmaster 
4000 D,

9 maart 2022.

Aanhangwagen 
Tandemasser,
12 april 2022.

Bosmaaiers,
3 maart 2022.
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Vorkheftruck,
22 april 2022. 

Accu kettingzagen Stihl,
26 april 2022.
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Shovel Giant met 
kniparm Becx,

3 mei 2022.

Mercedes Sprinter,
4 mei 2022.

Heggenscharen en accu 
bladblazers Stihl,

11 mei 2022.
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Twee bandharken en 
frontmaaier,
25 mei 2022.

Dieplepel,
24 juni 2022.

Eureka schrobzuigmachine,
27 mei 2022.
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TMB-nieuws

Voor gemeente Purmerend hebben wij 
15 boombakken van ijzer gemaakt van 

150 x 150 centimeter en 125 centimeter 
hoog. Deze verplaatsbare bakken
hebben wij gevuld met grond en

aangeplant met bomen. 

Onze inbreng op het klimaat-
paviljoen van Groencollectief 

Nederland, gemaakt door 
René Kranenburg,

Ruben de Vries en Sander Put, 
is klaar voor transport naar de 

Floriade.
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Het RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) 
heeft een bedrijfsinspectie uitgevoerd op 
het bedrijf. Onze opslag van brandstoffen 

en naastgelegen fietsenstalling dienen 
beter brandwerend worden gemaakt. 

Bouwbedrijf Pronk is medio juni begonnen 
met deze werkzaamheden.

Ter voorbereiding werd op donderdag 
16 juni de fietsenstalling en de opslag 
van brandstoffen uit elkaar gehaald 

door Ruben en Sander.
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Dakreparatie loods door Sander 
en Ruben uitgevoerd.
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jubilea
De jubilea van 1 juli tot en met
31 december 2022 zijn:

5 jaar
Nanette Miedema
Indiensttreding 1 september 2017

Arjan Spekken
Indiensttreding 21 augustus 2017

10 jaar
Jeroen Veldboer
Indiensttreding 2 juli 2012

15 jaar
Raymond Slijkerman
Indiensttreding 16 juli 2007

Mike Weermeier
Indiensttreding 1 november 2007

Geert Brommer was op 28 februari 2022 25 jaar in 
dienst bij Stoop. Om dit te vieren is Maikel Meskers met 

een overheerlijke slagroomtaart bij hem thuis langs 
geweest.

20 jaar
Remco van der Kort
Indiensttreding 11 november 2002

25 jaar
Sander Put
Indiensttreding 1 september 1997
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Krantenartikelen
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Nauwelijks nog een populieren te bekennen.

Na een storm in juni 2019 toen een deel van de bomen bezweek.
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Tuin+Landschap nummer 13, 24 juni 2022.
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Kleurplaat voor de kinderen
In De Groene Golf nummer 73 zat 
een leuke kleurplaat bijgesloten.

De volgende kinderen hebben de 
kleurplaat ingekleurd en ingeleverd:
Rosa Borst 1 jaar
Jet Roozendaal 1 jaar
Vayenne Droog 2 jaar
Daan Roozendaal 2 jaar
Niene Borst 3 jaar
Bram Roozendaal 3 jaar
Sara Meskers 4 jaar
Indy de Git 5 jaar
Charlaine Lippmann 5 jaar
Evy Meskers 5 jaar
Lisa Schur 5 jaar
Romy Slijkerman 5 jaar
Kick Hoogland 6 jaar
Mike Schur 7 jaar
Jayden Lippmann 7 jaar
Sanne Bos 7 jaar
Faya Slijkerman 7 jaar
Jackie Hoogland 8 jaar
Casper Jocker 8 jaar

Luuke van der Pol 8 jaar
Dejamin Lippmann 10 jaar
Robin van der Pol 11 jaar
Floortje Dekker 13 jaar

Iedereen heeft de kleurplaat weer 
prachtig ingekleurd en alle kinderen 
krijgen een cadeautje. Het cadeautje 
kan afgehaald worden op kantoor. 

Bij deze De Groene Golf zit natuur-
lijk weer een 
kleurplaat. Doe 
allemaal je best en 
we rekenen erop 
dat iedereen de 
kleurplaat weer 
inlevert. Vermeld 
duidelijk je naam 
en je leeftijd. Uiter-
ste inleverdatum van de kleurplaten 
is 11 november 2022.

Veel succes!

De 72ste puzzel leverde 14 goede 
oplossingen op.

De oplossing is:
De tijd van gezelligheid.

Na loting, verricht door Rick van Esch 
kwamen de volgende winnaars uit de 
bus:

puzzel
Eerste prijs
€ 25,00: Erwin Dekker

Tweede prijs
€ 15,00: Sjaak Kraakman

Derde prijs
€ 10,00: Annemiek Helmhout
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De geldprijs kan opgehaald worden op 
kantoor tot en met 11 november 2022.

Wil je meedingen naar een prijs?
Lever dan de oplossing voor
11 november 2022 in bij de redactie via 
de ideeënbus in de kantine of mail de 
oplossing naar:
larissa@stoopgroenvoorziening.nl.
De winnaar, door loting, wordt bekend 
gemaakt in het volgende nummer van 
De Groene Golf.

De 73ste puzzel is een woordzoeker.

Heel veel succes en we hopen dat er 
veel goede oplossingen binnenkomen.

Rick van Esch trekt het eerste lootje.
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Cursussen
De volgende medewerkers wensen 
wij succes met hun opleiding/cur-
sus/examen: 
* European Tree Technician (ETT):
 Arjan Spekken;
* European Tree Technician (ETT):
 Timo Groot;
* Trekker rijbewijs: Timo Groot;
* BE rijbewijs: David Lippmann ;
* F-gassentraining met toetsing: 
 Mike Roozendaal en Mike Weer- 
 meier;
* Keurmeester Hijsmiddelen:
 René Kranenburg en Paul Visser;
* Rijbewijs CE inclusief Code 95:
 Mats Stoop.

Voor het jaar 2022/2023 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;
* Eerste Hulp Herhaling;
* BHV Herhaling;
* Uitvoerder/projectleider;
* Wet Natuurbescherming, niveau 1 
 en 2;
* Hercertificering Wet Natuur-
 bescherming, niveau 1, 2 en 3;
* Harrie Helpt Training;
* ETT opleiding.

Geslaagd/afgerond:
* VHG Vakopleiding: Bob van Dok;
* C1E rijbewijs: Enrico Kleuters;
* BE rijbewijs: Dennis Zaal,
 Bob van Dok;
* Wet Natuurbescherming, niveau 
 1 - hercertificering: Ruud Bes,
 Peter Kossen, Martijn Koorn,
 Kees Sjerps en Jeroen Veldboer, 
 Rob van der Hurk;
* Wet Natuurbescherming, niveau
  2 - hercertificering:
 Ronald van Dijk, Rob Gerritsen, 
 Nico Haringhuizen, Gerard Limmen, 
 Jan Meskers, René Stoop en
 Antoon Vrolijk, Paul Visser;
* BHV herhaling: Mike Weermeier, 
 Timo Groot, Sjaak Kraakman,
 Arjan Spekken en Remko Bos;
* Verkeersmaatregelen BRL9101: 
 Klaas-Jan Koedijk, Hans Pater,
 Arjan Spekken, Edwin Latenstein, 
 Paul Visser, Frank Wit,
 Gerard Limmen, Niels Beemster, 
 Mark Slotemaker, Mark Zutt en 
 Michel Gouma;
* Wet Natuurbescherming, niveau 1: 
 Bob van Dok, Tom Gouwenberg, 
 Gijs Metselaar, Lars Regensburg en 
 Dennis Zaal;
* Keurmeester Trappen/ladders: 
 René Kranenburg en
 Mike Weermeier;
* VCA basisveiligheid: Jan Dubbeld, 
 Jack Fluiter, Klaas-Jan Koedijk,
 Gijs Metselaar, Hans Pater, 
 Joris Rozendaal, Jan Stoop en
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 Fred Vetter en Gertje Weel;
* VCA VOL: Niels Beemster en
 Paul Visser;
* Wet Natuurbescherming, niveau 2: 
 Mark Zutt;
* Verkeersmaatregelen BRL9101:
 Rob Gerritsen, Nico Haringhuizen,  
 Rob van der Hurk, Jan Janssen,
 Paul Klaasse, Thomas Zwaan,
 Job van der Pol, Kees Sjerps,
 Bob van Dok, Fred Vetter,
 Tom Gouwenberg en
 Maikel Meskers; 
* Nascholing Code 95 (lading
 zekeren): Stef Hoogland,

 Gertje Weel, Sander Put, Frank Wit, 
 Jeroen Vestering, Frank Wit,
 Thijs Raven en Dennis Zaal;
* Nascholing Code 95 (VCA basis-
 veiligheid): Gertje Weel;
* Wet Natuurbescherming, niveau 3 
 - hercertificering: Klaas-Jan Koedijk, 
 Maikel Meskers en
 Raymond Slijkerman; 
* Spuitlicentiebijeenkomst:
 Paul Klaasse en Frank Wit; 
* ETW hercertificeringsdag:
 Niels Beemster, Job van der Pol en 
 Arjan Spekken.

Waar wij werken
GROEn HERinRiCHTEn MuRiLLOHOF
In Alkmaar zijn er nog altijd de 
nodige wijken of delen van wijken 
waar grotere verharde en grijze 
oppervlakken het straatbeeld domi-
neren. Stadswerk 072 is sinds enkele 
jaren hard bezig om op die plekken 
het straatbeeld te vergroenen en de 
klimaatadaptie te verbeteren. Op het 
Murillohof was er naast tegelverhar-
ding gelukkig al het nodige groen, 
maar dit stond nog in verhoogde bak-
ken omkadert met palissadebanden 
en was toe aan vervanging.
Een deel van de beplanting bleef 
gehandhaafd en er werd 88 vier-
kante meter beplanting opgenomen 
en hergebruikt in het project. Daar-
naast werd er bijna 100 vierkante 
meter gerooid voordat ook circa 100 
vierkante meter tegelverharding 

werd verwijderd. Voor de nieuw aan 
te leggen gazons en de nieuw aan te 
planten beplanting en bomen werd 
grond verbeterd waarna het gehele 
terrein onder het juiste profiel kon 
worden afgewerkt.
Onder het nieuwe halfverharde pad 
van Komex werd een funderingslaag 
van Lava granulaat aangebracht. Een 
vervangend product voor het meng-
granulaat dat eerder werd toegepast 
en dat volledig vrij is van afval (glas, 
plastic et cetera). Als kantopsluiting 
voor het halfverharde pad en het 
aangrenzende groen werd voor het 
eerst gebruik gemaakt van gere-
cycled kunststof, waarbij ook de 
bijbehorende palen van gerecycled 
kunststof zijn geproduceerd. Een wat 
kostbaardere, maar duurzame oplos-
sing.
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Foto’s van de situatie vooraf.

Al met al heeft het Murillohof dus 
weer een fris en modern uiterlijk; 
nu alleen nog even wachten op het 

kiemen van het gras en het uitlopen 
van de beplantingen en dan is de 
vergroening een feit!
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Nadat de beplanting is gerooid en opgenomen wordt het grondwerk uitgevoerd.

Het deel handmatig aanbrengen van het halfverhardingspad.
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Eindresultaat.
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uit de oude doos
Kaart- en rummikubavond 

bij Café Nolten in 2001.

Groendag Hoorn 2003. Met 
Antoon Vrolijk op de voor-
grond en Don de Vries en 

Aad Huyberts op de achter-
grond. 

Boomplantdag Alkmaar 
2005. Onder andere 

Dirk Kaan was daar aan 
het helpen.
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In de vorige De Groene Golf 
stonden een paar mooie foto’s 

uit het fotoalbum van
Jos van Stralen.

Op deze pagina plaatsen we 
nog een paar mooie oude

foto’s.  Hierop is te zien dat Jos 
zandbakken aan het verversen 
is in Almere, dit was in 1996.
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Nanette Miedema 1 juli
Mark Zutt 5 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
Thomas Zwaan 21 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

Verjaardagen
Arjan Spekken 16 september
Remko Borkent 9 oktober
Rick van Esch 10 oktober
Annemiek Helmhout 11 oktober
Fred Vetter 11 oktober
Hans Pater 13 oktober
Bob van Dok 14 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
Edwin Latenstein 2 december
Mike Weermeier 8 december
Frank Grootkarzijn 10 december
Timo Groot 19 december
Thijs Stoop 23 december
Zeb Stoop 29 december
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