
Persbericht 
 
Innovatieprijs uitgereikt op eerste beursdag van GroenTechniek Holland in Biddinghuizen: 
 

VERHART GROEN BV WINT MET MAAIKOP VOOR OBSTAKELS GOUDEN KLAVERTJE VIER 
 

Amsterdam, 10 september 2013 – Verhart Groen BV is met de CleanMower® obstakel maaikop 
winnaar van het Gouden Klavertje Vier, de innovatieprijs die is uitgereikt op GroenTechniek 
Holland in Biddinghuizen. Op dit nieuwe evenement voor professionals in de groene openbare 
ruimte lanceren ruim 150 fabrikanten, importeurs en dealers primeurs op het gebied van 
maaimachines, (compact)trekkers, grondverzet voor tuin en park, professioneel tuin en 
parkgereedschap, recycling, beregening, onkruidbestrijding, bemesting, grafdelving, reiniging, 
gladheidsbestrijding, hoogwerkers, aanhangwagens en elektrisch transport. De vakjury bekeek zo’n 
90 ingezonden innovaties en beoordeelde in welke mate ze vernieuwend en onderscheidend zijn 
voor de groensector. De vakjury over de meest opvallende innovatie: “Deze maaikop wordt 
gemonteerd op de grasmaaier en afzonderlijk bedient vanuit de cabine. Hij maait in dezelfde gang 
paaltjes, hekjes en obstakels mee. De nieuwe combinatie van twee werkgangen werkt kosten- en 
arbeidsbesparend omdat handmatig bosmaaien met 50% wordt gereduceerd. Het is dus een 
slimme, kostenbesparende en arbeidsbesparende technische vinding voor veel professionals die 
werkzaam zijn in de openbare groene ruimte.” 

 
“De 12 genomineerde innovaties waren zeer divers en om uiteenlopende redenen interessant voor 
professionals die werkzaam zijn in de openbare groene ruimte. Het zijn technische, ergonomische, 
kosten- of arbeidsbesparende verbeteringen maar ook milieuvriendelijke of duurzame oplossingen”, 
aldus de vakjuryleden Gertjan Zevenbergen (AgriMedia/Tuin en Parktechniek), Toon van der Stok 
(CUMELA/Grondig) en Rien van der Spek (voorzitter van de Vereniging voor Hoveniers en 
Groenvoorzieners VHG).  
 

De overige 11 nominaties voor de innovatieprijs Gouden Klavertje Vier: 
 
Aspen - GVG Oliehandel BV - alkylaatbenzine Aspen 2 Full Range Technology  
Nieuwe motoren vereisen schonere brandstoffen; deze nieuwe mengsmering combineert een 
extreem hoge temperatuur bescherming met een compleet asvrije smeertechniek. Bevat 2% volledig 
synthetische biologisch afbreekbare olie die is opgebouwd uit herwinbare grondstoffen. 
 
Jean Heybroek BV - Toro Groundsmaster Smart Power Control 
Een nieuw tractiesysteem voor optimaal maaien in alle omstandigheden, waarbij snelheid 
automatisch wordt aangepast aan de omstandigheden en 10% brandstof wordt bespaard. 
 
Jean Heybroek BV – Canycom ruw terreinmaaier 
Een krachtige ruw terreinmaaier met vierwielaandrijving, cardan aangedreven maaideks, remmen op 
de vooras, cruise control, maaimessen die te wisselen zijn zonder gereedschap en inschakelbaar 
permanent sperdifferentieel.   
 
 
 
 



JJ Dabekausen BV - Power Celest 250 zelfrijdende hagensnoeier 
Ergonomische, arbeidsbesparende zelfrijdende hagensnoei machine met 13 pk benzinemotor, 
hydrostatische aandrijving 0-4 km/h, hydraulische telescooparm, compacte opbouw met groot 
werkbereik, aansturing via een eenvoudige elektrische in de besturing geïntegreerde bedieningsunit. 
 
Kemp Machines – Slootvuilhark 
Effectieve hark om slootvuil te verzamelen en op hopen te schuiven om opgeladen te worden, met 
draaipunten met teflon bussen en zowel trekkend als duwend links en rechts te gebruiken. Blinkt uit 
door eenvoud en lost een vervelend karwei makkelijk en snel op. 
 
Milati Grass Machines BV –Agria 5700 RC Hybrid 65 T 
Een hybride op afstand bestuurbare cirkelmaaier op rupsen die elektrisch rijdt, aangestuurd door 
elektromotoren en een accu, met een bereik van 300 meter.  
 
O. de Leeuw – Solerion zonnepaneel 
Een milieuvriendelijke innovatie met veel toepassingsmogelijkheden: dit zonnepaneel met 
intelligente spannings- en stroomregelaar dat vier batterijen gelijktijdig kan laden met per batterij 
voldoende energie voor het gebruik van professioneel accugereedschap voor een ruime werkdag. 
 

Stierman - Oregon® BiotrimTM 100% afbreekbaar maaidraad 
Gepatenteerde biologisch afbreekbare nylon maaidraad met goede maaiprestaties en snij 
eigenschappen en respect voor het milieu.  
 
Stierman - KÖPPL Power Box Rake egalisator 
Egalisatie werktuig met werkbreedte van 116 cm dat kleine objecten verwijdert uit de te egaliseren 
toplaag, objecten links en rechts kan verplaatsten en asfalt kan wegfrezen.  
 
Vos Capelle Barenbrug RPR - uitlopervormend Engels raaigras 
Uitlopervormend Engels raaigras waarin de uitlopers in elkaar haken zodat er een netwerk van gras 
ontstaat dat extreme sterkte combineert met een snelle vestiging, een hoog herstellend vermogen 
en een hoge bespelingstolerantie.  
 
Widontec BV - evenementen reinigingsmachine 
Driewielige hightech zelfrijdende reinigingsmachine voor evenementen, met grote capaciteit, toch 
wendbaar en lage bodemdruk, met speciaal ontwikkeld zuigsysteem om fijn en grof afval op te zuigen 
en naar de 10 m3 kiepbak te transporteren.  
 
www.groentechniekholland.nl 
Met 150 deelnemers die ruim 400 merken vertegenwoordigen op 12,5 hectare is het nieuwe, 
tweejaarlijkse vakevenement GroenTechniek Holland 2013 volgeboekt. Alle marktleiders en 
toonaangevende merken zijn met exposities én demonstraties groots van de partij. GroenTechniek 
Holland is van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september dagelijks open van 10 tot 18 uur op 
het Walibi-evenemententerrein in Biddinghuizen. De entree en ruime parkeergelegenheid is gratis. 
Actuele informatie is te vinden op www.groentechniekholland.nl 
____________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie/niet voor publicatie: 
Wilt u meer informatie of illustraties, kijk op www.groentechniekholland.nl of neem contact op met  
Ingrid Looijmans, tel. 06 54680742, e-mail looijmans@groentechniekholland.nl.  
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