NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Frisia Bergum
en Pius Floris Boomverzorging Bergum.

IN DEZE UITGAVE:
Stabiliteit bij bomen
Andreas Ensemble spreekt tot verbeelding
CO2 Prestatieladder

Klimaatadaptatie
op de agenda
Hoe kunnen we als samenleving de gevolgen van klimaatverandering verminderen? Er is gericht adaptatiebeleid nodig
met het oog op wateroverlast, overstromingen en hitte
(met name in steden). Doordachte toepassing van groen is
onderdeel van de oplossing.
Steeds meer overheden en waterbeheerders passen groen-blauwe daken
toe om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te ondervangen.
Klimaatadaptatie staat op de agenda: in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu is een Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie
ontwikkeld. Dit portaal brengt actuele kennis voor klimaatadaptatie bijeen en ondersteunt Nederlandse gemeenten bij het maken en implementeren van adaptie
plannen.
Innovaties kunnen bijdragen aan een toenemende klimaatbestendigheid.
Momenteel is er een grote belangstelling bij waterbeheerders voor innovaties die
een rol spelen bij het verwerken van extreme neerslag. Het Optigroen Retentiedak type Drossel is een waterbergend groen-blauwdak, waarbij de nadruk ligt op
het bergen van hemelwater door een waterpeil dat gereguleerd wordt afgevoerd.
Als Frisia Bergum zijn we er trots op dat wij als partner van marktleider
Optigroen dergelijke oplossingen voor klanten kunnen realiseren. Een toenemend aantal opdrachtgevers weet ons te vinden voor innovatieve
groendaken die daadwerkelijk het verschil maken!

Groen-blauwe
daken
hebben naast
hy d ro l o g i s c h e
voordelen
ook
voordelen voor het
gebouw en de omgeving.
Het water in begroeide daken absorbeert een deel van de
zonnestraling, waardoor de energie via verdamping wordt afgevoerd en
voor adiabatische koeling zorgt. Ook hebben
zonnepanelen een hoger rendement en een
langere levensduur, wanneer deze worden gecombineerd
met vegetatie die ook onder de zonnepanelen kan groeien.
Tevens zorgen begroeide daken ervoor dat omgevingsgeluiden minder weerkaatst worden en vindt er luchtzuivering plaats door het afvangen van fijnstof
(PM10) en gassen (CO2).
De levensduur van dakbedekkingssystemen wordt verlengd omdat begroeide
daken de dakbedekking beschermen. En de diversiteit aan vegetatie stimuleert
de interactie tussen flora en fauna en bevordert de biodiversiteit.

Medewerker Frisia Bergum in actie

Tuinen rond appartementencomplexen
floreren
Kort en bondig. Anne Zijlstra, hoofd technisch
beheer bij makelaardij Hoekstra, windt er geen
doekjes om. Gevraagd naar de samenwerking
met hoveniersbedrijf Frisia Bergum spreekt hij
louter in superlatieven. ‘Het gaat voortvarend.
De communicatie loopt prima en ze leveren goed
werk.’ Het tuinonderhoud van de vastgoedpoot
van Hoekstra is al ruim zeven jaar ondergebracht
bij Frisia Bergum en dat tot volle tevredenheid
van de grote groenklant.
Hoekstra heeft zesduizend huurwoningen in portefeuille waarvan een deel verspreid over zo’n dertig
appartementencomplexen. De huurwoningen liggen
in het hele land maar met een zwaar accent op
Noord-Nederland, de appartementgebouwen liggen
voornamelijk tussen Zuidlaren en Harlingen. Tevens
beheert Hoekstra Vastgoed Beheer ongeveer 130
complexen voor verenigingen van eigenaren en
zorgvastgoed, winkels en commercieel vastgoed.
Het tuinonderhoud is belangrijk, zeker voor de ouderen.
Uit ervaring weet Zijlstra dat die, als ze naar buiten
kijken, scherp oog hebben voor de staat van het groen.
Als het gras te hoog is of bepaalde struiken en bomen
het zicht ontnemen, schromen de bewoners niet zich
met een klacht tot de makelaardij te wenden. ‘Sinds Frisia
Bergum de zorg over de tuinen en de beplanting rond de
parkeerterreinen heeft, is het behoorlijk rustig met de
telefoontjes.’
Er zijn dus amper klachten en als ze er al zijn, dan worden
ze snel uit de wereld geholpen. ‘Het zijn grote tuinen en
die worden tot in de puntjes verzorgd.’ De sporadische
klachten die er zijn, liggen volgens Zijlstra niet aan het werk
van Frisia Bergum maar aan het feit dat groen nu eenmaal

de neiging heeft te groeien en zich te vermeerderen.
‘Als het gras wat te hoog is, trekken sommige mensen al
aan de bel.’ Het bedrijf onderneemt dan terstond actie,
zodat alles er weer tiptop bij ligt. De korte lijnen en snelle
aanpak, spreken Zijlstra aan.
Als Frisia Bergum meent dat er verbeteringen in de
beplantingen mogelijk zijn, aarzelt uitvoerder Wietse
van der Wal niet om aanbevelingen aan Zijlstra voor
te leggen. ‘Ze denken mee en komen vaak met goede
suggesties’, memoreert hij. Zo kwam de tuinspecialist
met een ultieme oplossing voor het groen rondom drie
appartementen aan de Krommezijl in Leeuwarden. Bij de
aanleg was iets mis gegaan waardoor het groen veelvuldig
met de voeten in het water kwam te staan. ‘Dat gaf
veel problemen en ergernis bij bewoners’, aldus Zijlstra.
‘Nu ligt het er weer keurig bij’, stelt hij tevreden vast.
Met dank aan de groene vingers en slimme oplossingen
van de hoveniers van Frisia Bergum.
Een keer per jaar vindt er regulier overleg plaats tussen
Hoekstra Vastgoedbeheer en Frisia Bergum. ‘Als er
weinig problemen zijn, hoef je ook niet vaker te
vergaderen’, meent Zijlstra. ‘Het gaat allemaal goed.’
Naast de terreinen rond de appartementencomplexen
verzorgt Frisia Bergum ook het onderhoud aan tuinen
van leegstaande woningen. Van de 4.500 woningen
in Noord-Nederland staat gemiddeld iets meer dan
2 procent leeg. Maandelijks stuurt Zijlstra een lijst op
met huizen waar het gras gemaaid mag worden of de
tuin een knip- en wiedbeurt behoeft. ‘Frisia Bergum zorgt
er voor ons voor dat alles er netjes bij ligt.’ Als het aan
Zijlstra ligt, gaat de relatie nog jaren mee. ‘Wat ons betreft
kan het heel lang doorgaan.’

Leihaagbeuken
in Dokkum

Verfrissend: Green to Colour!

Aan de Molensteeg in Dokkum zijn mooie Leihaagbeuken
(Carpinus Betulus) geplant om het straatbeeld te
vergroenen.

Resultaat
Aanleg

Met enige regelmaat zien we als gevolg van afnemend budget de uitstraling van de
openbare ruimte verschralen. Dat is jammer, het kan ook anders.
Griffioen Wassenaar realiseert voor diverse gemeenten de toepassing van vaste planten.
De kosten blijken veelal lager te zijn dan bij het handhaven van gazons en het is een impuls voor
leefbaarheid. Zie bovenstaande voorbeeld naar aanleiding van de samenwerking tussen Griffioen
Wassenaar en Frisia Bergum.

Haagknippen langs
provinciale wegen

Landscape art Vitens
Vechterwaard te Dalfsen
Met dank aan het 1.500 m² groendak gaat dit gebouw op in het prachtige landschap. Vanwege de
ligging in het gebied met hoge natuurwaarden is de nieuwbouw op een bijzonder natuurlijke
manier ingepast in het landschap en voorzien van waterpartijen en ruimte voor flora en fauna.
Zodanig dat de welstandscommissie van de Gemeente
Dalfsen het bestempelde als ‘Landscape art’.

Met verschillende innovatieve ontwikkelingen speelt
Frisia Bergum actief in op de beoogde verduurzaming
van de samenleving. In de visie en missie wordt gesproken
over de “Initiatiefnemers”. Een mooi voorbeeld voor een
innovatieve praktische ontwikkeling is het mechanisch
uitvoeren van het haagknippen bij kilometers haag langs
de wegen. Met deze innovatieve trekker met haagknip
arm waarbij het vrijkomend bladafval gelijk wordt
gemulched kan op een arbo-technische en duurzame
wijze vele kilometers worden geknipt.

Stabiliteit bij bomen
Beschadigde of aangetaste bomen
leveren vaak veiligheidsrisico’s op.
De eigenaar van een boom is altijd
verantwoordelijk voor de eventuele
schade die een boom kan veroorzaken.
Soms is er een reden om
van een boom te vermoeden.
trekproef levert informatie
veiligheidssituatie van bomen.

instabiliteit
De boomover de
De proef

analyseert met behulp van gevoelige
apparatuur de breukveiligheid van de stam
en de standvastigheid van de wortelkluit.
Hierdoor is de boomtrekproef zeer geschikt
bij schadetaxaties, bijvoorbeeld na graafwerkzaamheden. Ook kan deze methode
gebruikt worden om erachter te komen
of scheve, oude, holle of door zwammen
aangetaste bomen instabiel zijn en waar de
zwakke plekken zitten.

Onrust in Bakhuizen na de storm
Op verzoek van de gemeente De Fryske
Marren zijn er door Pius Floris Boomverzorging
steeksproefgewijs stabiliteitsmetingen uitgevoerd bij de linden langs de Johannes
Nagelhoutlaan te Bakhuizen. Aanleiding voor
dit onderzoek is de zorg over de stabiliteit
van deze bomen van enkele bewoners van
deze straat. In het najaar van 2013 is namelijk
met een heftige storm één van de bomen in
de straat omgewaaid. De stabiliteitsmetingen
worden uitgevoerd door een inclino- en
elastometer aan de boom te bevestigen om
daarna met een lier hoog in de boom een fikse
storm te simuleren.

De inclinometer (onder) geeft de stabiliteit weer
en de elastometer (boven) geeft de breukgevoeligheid weer

Andreas Ensemble in Amsterdam
spreekt tot verbeelding

Frisia Bergum rukt steeds verder op richting de Randstad. Inmiddels
worden projecten uitgevoerd in de gehele “bovenste helft” van
Nederland. De daktuinen van het prestigieuze Andreas Ensemble te
Amsterdam worden inmiddels onderhouden door het van origine
Friese bedrijf.
Op de locatie van het oude Andreas Ziekenhuis zijn diverse luxe
appartementencomplexen gerealiseerd op steenworp afstand van het
Rembrandtpark en het Vondelpark. Naast de ruim 450 luxe appartementen

is ook het WestCord Fashion Hotel er gesitueerd. De groene binnentuinen
bovenop de parkeergarages dragen bij aan de riante beleving van het luxueus
wonen in nabijheid van het centrum.
Op basis van een MJOP meerjaren onderhoudsplan wordt de daktuin
van meer dan 12.000 m² onderhouden en zelfs gedeeltelijk gerenoveerd.
Door een voortvarende aanpak is de uitstraling van de daktuinen,
volgens de beheervereniging van het Andreas Ensemble, in bijzondere mate
verbeterd.

Voor

Tijdens

Na

Meerwaarde ecologische
aanleg & beheer
Voor diverse opdrachtgevers waaronder gemeenten mogen wij door middel
van ecologische aanleg en beheer bijdragen aan een verbeterde biodiversiteit.
Ons Ecologisch Team past inheemse plantensoorten toe en hanteert een
weloverwogen maaibeleid. Zoals gebruikelijk is een goede voorbereiding
“het halve werk”; er wordt o.a. goed gekeken naar de grondsoort en groeiomstandigheden. Het resultaat is o.a. een grotere aantrekkelijkheid voor bijen,
vlinders en insecten.

Een groen bedrijf is bij uitstek duurzaam
Een belangrijk onderdeel van de missie van Frisia Bergum is om bij haar
werkzaamheden een minimale belasting
voor mens en milieu te realiseren.
Binnen
de
bedrijfsvoering
wordt
gestreefd naar bedrijfsveiligheid, milieuvriendelijkheid en integriteit in al haar
activiteiten.
Met verschillende innovatieve ontwikkelingen zoals de aanleg van daktuinen
speelt het bedrijf actief in op de beoogde verduurzaming van de samenleving.
De dakbeplanting neemt fijnstof op, houdt hemelwater langer vast en het groen
bindt CO2, het voornaamste broeikasgas dat de versnelde klimaatverandering
veroorzaakt.

Frisia Bergum heeft in het kader van
de CO2 prestatieladder trede 3, een
energiemanagement plan opgesteld.
In dit plan worden initiatieven
genomen om het elektriciteit- en
brandstofverbruik bij uitvoering
van haar diensten en projecten te
beperken en de CO2 uitstoot te
reduceren ten gunste van onze
leef- en werkomgeving.

Frisia Bergum
Kloosterlaan 81, Bergum
Postbus 14, 9250 AA Bergum

Telefoon (0511) 46 12 12
www.frisiabergum.nl

E-mail: info@frisiabergum.nl
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E-mail: info@frisiabergum.nl

Trekweg 4
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www.frisiabergum.nl
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Pius Floris Boomverzorging Bergum
Kloosterlaan 81, Bergum
Postbus 14, 9250 AA Bergum

Telefoon (0511) 48 01 90
www.piusfloris.nl

E-mail: bergum@piusfloris.nl

Frisia Bergum, Pius Floris Boomverzorging en het zusterbedrijf Groenservice Noord bestrijken
gezamenlijk vanuit de 5 verschillende vestigingen de noordelijke helft van Nederland.
Voor eventuele vragen en of informatie kunt u contact opnemen met het bedrijf bij u in de regio.

• Tuinontwerp • Aanleg en onderhoud van tuinen en sportvelden • Hekwerken • Terreininrichting en onderhoud
• Rietbeplantingen • Levering beplantingen • Boomverzorging • Bestratingen • Ecologisch beheer • Hydrocultuur
• Daktuinen • Gevelbegroeiing • Ziektebestrijding

Volg ons op:

