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Verkoper Luc Frissen van Frissen Groen Techniek 
werkt al 45 jaar samen met Tielbürger-importeur 
D.B. van der Horst. Hij vertelt: ‘Toen ik de 
Tielbürger-onkruidborstelmachine zelf voor het 
eerst tentoongesteld zag, werd me direct duidelijk 
dat deze goed in elkaar steekt. Vervolgens hebben 
we een demo gegeven van de machine, waarop 
wij veel positieve reacties kregen.’ Importeur Donat 
van der Horst begrijpt dit: ‘Het merk Tielbürger 
staat garant voor optimale prestaties en duurzaam-
heid. Deze sterke, solide en betrouwbare machine 
houdt de openbare ruimte moeiteloos vrij van 
onkruid en geeft direct resultaat. Daarnaast  
garandeert de fabrikant onderdelenleveranties tot 

wel 20 jaar na levering. Van idee tot eindproduct 
zijn de machines ontwikkeld en gefabriceerd in 
eigen huis. Het zijn jongens die weten wat ze doen. 
Als het om kwaliteit gaat, sluiten zij geen  
compromissen. Het is een klasseproduct,  
de Mercedes onder de borstelmachines.’

Power en degelijkheid
Een van de kopers van de machine is reinigings-
dienst Rd4 uit Heerlen. Roy van der Walle van Rd4 
vertelt: ‘Via Frissen Groen Techniek kregen we een 
Tielbürger aangeboden, die we een paar dagen op 
proef hebben gehad. Volgens onze werk mannen 
heeft deze veel power; hij is veel degelijker en 

krachtiger dan zijn voorganger. Hij is stabieler en 
heeft door de kap minder last van wegspringende 
stenen.’ Rd4 zet de Tielbürger normaal gesproken 
in als vervanging voor thermische methodieken, 
vertelt hij. ‘Wanneer de weersomstandigheden 
zodanig zijn dat thermisch beheer geen zin heeft, 
of wanneer het afgesproken beeld niet behaald 
wordt en overtollig onkruid snel moet worden 
teruggebracht, dan is de Tielbürger dé oplossing.’

Direct drie besteld
Op dit moment gebruikt Rd4 de Tielbürger voor 
winterwerk, vertelt Van der Walle. ‘Het huidige 
winterwerk houdt in dat Rd4 in opdracht van de 

‘Met de Tielbürger sta je 
direct met 1-0 voor in de 
strijd tegen onkruid’
Ervaringen met de Tielbürger-onkruidborstel

Sinds het wettelijk verbod op glyfosaat bij de bestrijding van onkruid op verhardingen zoeken Nederlandse gemeenten en hoveniersbedrijven naar 

aanvaardbare alternatieven. Deze oplossingen met heet water, hete lucht of borstelen dienen zowel doelmatig als efficiënt te zijn. De laatste aanwinst 

op borstelgebied heet de Tielbürger-onkruidmachine. Roy van der Walle van reinigingsdienst Rd4: ‘Onze medewerkers waren zo lyrisch over de 

Tielbürger, dat we meteen hebben besloten er drie te kopen.’
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Met de Tielbürger kun je direct langs de muur borstelen zonder iets om te zetten.
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gemeente Heerlen samenwerkt met een stichting 
genaamd Werk voor Heerlen. Bij Rd4 houden we 
gedurende het jaar schouwrondes. Dan bepalen 
we op welke plekken het beeld in de openbare 
ruimte qua onkruidbegroeiing naar een hoger 
niveau getild kan worden. Nu, in de winter, willen 
we de puntjes op de i zetten door het beeld hele-
maal te perfectioneren. Immers: schoon de winter 
uit is schoon het onkruidseizoen in.’ Hiervoor 
zet Rd4 participatiemedewerkers van Werk voor 
Heerlen in, die gebruikmaken van de borstel-
machine van Tielbürger, vertelt hij. ‘Na die eerste 
proef waren deze medewerkers zo lyrisch, dat we 
meteen hebben besloten er drie te kopen. Een 
vierde is inmiddels ook besteld.’

Huiskamergevoel
De verkoper van de machine, Frissen Groen 
Techniek, richt zich op nazorg en verkoop, niet 
andersom, vertelt Luc Frissen. ‘We zijn een service-
bedrijf dat ook machines verkoopt. Wij werken al 
meer dan 45 jaar samen met D.B. van der Horst. 
Het is een klein bedrijf dat met Tielbürger een  
no-nonsenseproduct levert. De onkruidborstelma-

chine hebben we sinds vorig jaar in het pakket.  
Het is een sterke, doordachte en betrouwbare  
borstelmachine met een degelijke uitstraling en 
geen sores. We hebben met dit merk altijd  
tevreden klanten.’ Ook met Van der Horst heeft het 
bedrijf een goede band. ‘Als dealer vind ik dat je bij 
een importeur een “huiskamergevoel” moet  
hebben. Dat hebben wij bij Van der Horst. Een 
importeur moet toegevoegde waarde hebben 
en geen doorgeefluik zijn. Als je hem nodig hebt, 
staat hij voor je klaar en worden eventuele  
problemen opgelost.’

Achterstallig onderhoud onbedoeld weggewerkt
Volgens Roy van der Walle overtreft de machine 
zijn stoutste verwachtingen. ‘Trottoirs, midden-
geleiders, doorsteken, fietspaden, de gehele open-
bare ruimte neemt hij onder handen. Tijdens het 
onkruidseizoen hebben we de machine fulltime in 
gebruik. We hebben er onlangs zelfs per ongeluk 
achterstallig onderhoud mee verricht waarvoor 
de machine niet bedoeld is’, vertelt hij. ‘Op een 
bepaalde plek was de berm over het trottoir heen 
gegroeid. Onze medewerkers dachten dat wij die 

berm moesten terugdringen. Vervolgens hebben 
ze dat met de Tielbürger gedaan. Die hele over-
groeide berm is over een lengte van zo’n 400 meter 
en een breedte van 30 centimeter teruggedrongen 
met slechts één machine. Toen ik arriveerde, vroeg 
ik wat ze aan het doen waren. Het was helemaal 
niet de bedoeling dat we dat werk uitvoerden. 
Het is waanzinnig dat dat gelukt is. Dat geeft 
het potentieel van het apparaat aan. Zet je deze 
machine in bij de strijd tegen onkruid, dan sta je al 
met 1-0 voor.’
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