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De afgelopen maanden is er een run ontstaan op chemievrije onkruidbestrijdingsmachines. Daarbij wordt het straatbeeld ook steeds meer opgesierd 

door de werktuigdragers van Stiga. Dat deze ‘oude bekenden’ weer een opmars maken, is te danken aan Weedheater, die in Stiga en de eigen Weedhea-

ter een gouden combinatie ziet. 
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Weedheater zorgt voor 
comeback van het ‘zwarte 
schaap’ onder de 
werktuigdragers
‘Weinig flauwekul én goed functioneren: dat is waar Stiga voor staat’
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Bij velen zal de naam Stiga wel een belletje doen 
rinkelen. Al is dat niet per definitie in positieve zin. 
In Nederland heeft de machine namelijk last van 
een imagoprobleem. Fabrikant Stiga produceert 
hoofdzakelijk maaimachines en levert veelal aan 
particuliere kopers. Het merk staat dan ook bekend 
om apparatuur die vooral door consumenten 
wordt gebruikt, maar waar een zichzelf respecte-
rende professional zich niet aan waagt. 
Onterecht, vindt Lowi Wagenaar van Weedheater: 
‘Alleen al het noemen van de naam Stiga is op de 
professionele markt een soort vloeken in de kerk. 
Stiga kreeg zijn slechte imago doordat ook hove-
niers aan de slag gingen met deze machines en de 
apparaten het begaven.’ Weedheater herintrodu-
ceert het merk op de Nederlandse markt, maar dan 
wel in een professionele lijn, die afzonderlijk van 
de consumentenapparatuur wordt ontwikkeld en 
voorzien is van een eigen dealernetwerk – en dus 
geschikt is voor professioneel gebruik.

‘Duitse degelijkheid’
Wagenaar probeerde diverse merken werktuigdra-

gers uit voor zijn Weedheater, een aanbouwwerk-
tuig dat werkt op basis van hete lucht, en werd 
naar eigen zeggen ‘een beetje verliefd’ nadat hij 
met werktuigdrager Stiga Titan in aanraking kwam. 
Wagenaar: ‘Stiga heeft wat ik noem ‘Duitse dege-
lijkheid’. De apparaten zijn eenvoudig in bediening 
en onderhoud, hebben geen ingewikkelde elek-
tronica, zijn stevig en betaalbaar, terwijl ze niet 
inleveren op kwaliteit.’ Daarnaast sprak het merk 
Wagenaar aan vanwege het goede dealernetwerk 
(zeven verkooppunten in Nederland) en de onder-
scheidende kwaliteiten van het merk. 

Het onderstel van de Stiga Titan wordt in stan-
daarduitvoering naar Nederland gehaald en in de 
werkplaats van Weedheater in het Zeeuwse Goes 
aangepast voor toepassing in het openbaar groen. 
‘Daar wordt hij voorzien van grotere wielen, zodat 
hij goed stoepen op en af kan rijden, en krijgt hij 
een langzame daalfunctie en gewichtsoverdracht 
tussen machine en aanbouw, wat voorkomt dat 
de machine schade oploopt. Dit alles maakt de 
machine multifunctioneel en tevens inzetbaar voor 
borstelwerkzaamheden in het voor- en naseizoen.’ 
Die borstels krijgt Weedheater geleverd door het 
bedrijf Becx Tuinmachines uit Moergestel, gespe-
cialiseerd in onkruidborstels. In de werkplaats in 
Goes wordt ook nog de snelheid van de machines 
aangepast, zodat eenvoudig geschakeld kan 
worden van een rustige snelheid naar een snel-
heid tot zo’n 30 km/u. ‘Voor een machine met een 
gewicht onder 1000 kilo is dat behoorlijk snel’, 
licht Wagenaar toe. Daarnaast kan de machine 
ook geleverd worden met cabine, voorzien van de 
gemakken die je ook in grotere modellen aantreft, 
zoals airco en een degelijke, goed verende stoel. 
Eerder dit jaar verbeterde Weedheater ook de 
wendbaarheid van zijn aanbouwapparatuur. Met 
een speciaal tussenstuk kan de Weedheater nu een 
draaihoek van 30° maken ten opzichte van de dra-
ger. De vergrote draaihoek maakt het mogelijk om 
in één werkgang onkruid langs gevels en obstakels 
te verwijderen. Natuurlijk kan de Weedheater 
behalve aan de Stiga ook aan andere dragers 
bevestigd worden. Sinke Groenzorg is een van de 
bedrijven die al voor het verbod investeerde in 
chemievrij beheer en onder meer de Weedheater 
aanschafte. In dit geval wordt de onkruidbestrijder 
aan eigen materieel bevestigd. William Sinke: ‘De 
grote voordelen van de Weedheater zijn eenvoud, 
betrouwbaarheid en het lage verbruik. Maar het 
grootste voordeel vonden we het geringe gewicht. 
Daardoor kan hij aan een lichte tractor worden 
bevestigd. Daar rijd je zo de stoep mee op, zonder 
dat stoepbanden of tegels verzakken. Ook qua 
emissie scoort hij veel beter, omdat een kleine trac-

tor met een lichte motor veel minder uitstoot geeft 
dan een grote werktuigdrager.’

Wagenaar heeft er het volste vertrouwen in dat de 
Stiga zijn weg naar de professional vindt. ‘Laatst 
hebben we de Stiga Titan afgeleverd in de kleuren 
van de betreffende klant. Die kreeg vervolgens 
steeds de vraag gesteld welk merk machine dat 
mooie resultaat afleverde. Zo zie je maar dat je je 
niet moet blindstaren op een naam.’ Het feit dat 
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Vakbeurs, begin dit jaar.

‘Stiga heeft wat ik noem 

Duitse degelijkheid’
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Stiga een ‘ondergeschoven kindje’ is, heeft als groot 
voordeel dat Weedheater de apparaten binnen 
twee weken en in een aantrekkelijke prijsstelling 
kan aanbieden. Aan dit laatste heeft Weedheater 
naar eigen zeggen mede zijn succes te danken. 
‘Laatst kregen we van een geïnteresseerde zelfs de 
vraag of we de prijs wel goed voorberekend had-
den, omdat de concurrent stukken duurder was. 
Hij is gewoon voordelig in aanschaf omdat Stiga 
nog moet werken aan een positieve naam; voor 
een grote naam betaal je immers.’

Topdrukte
Begin april had Weedheater al achttien Stiga-
werktuigdragers verkocht. Volgens Wagenaar 
stijgt de vraag zo snel, dat de producent laatst 
zelfs informeerde wat er toch aan de hand was op 
de Nederlandse markt. Net als zijn concullega’s 
draait Wagenaar overuren om aan de vraag van-
uit de markt te kunnen voldoen. En dan kan het 

voorkomen dat hij het ene moment een afspraak 
heeft in het Zuid-Hollandse Zuidhoek en even later 
doorrijdt naar het Drentse Hoogeveen. ‘Chemievrij 
beheer is voor velen nieuw, maar de nieuwe Stiga 
óók. Daarom wil ik iedereen voorzien van de juiste 
informatie.’ 

Het standaard onderstel 

wordt in het Zeeuwse Goes 

aangepast aan gebruik in 

het openbaar groen

Indien gewenst kan de werktuigdrager worden uitgevoerd in de bedrijfskleuren.
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