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Dagelijks vertrouwen huishoudens, bedrijven en overheden erop dat zij op elk moment 
over gas en elektriciteit kunnen beschikken. In Noord-, Oost- en Zuid-Nederland zorgt 
Enexis ervoor dat gas en elektriciteit van de energieleveranciers veilig terecht komt bij 
2,6 miljoen klanten. Om mogelijk brandgevaar te minimaliseren is er op de vele elektrici-
teitsstations van Enexis geen ruimte voor onkruid. Voor het onkruidvrij houden van de 
halfverharde tracés onder het hoogspanningsnetwerk vertrouwt Uitvoerder Bouwkunde 
Jos van Hulst van Enexis op Toki.

Effectieve preventieve werking gecombineerd met lagere kosten 

'Met Toki houden we het tracé onder  
hoogspanningsnetwerk onkruidvrij'

Van Hulst is als Uitvoerder Bouwkunde van de 
afdeling Onderhoud & Storingen van Transport 
Zuid verantwoordelijk voor het onderhoud 
op 34 elektriciteitsstations in Noord-Brabant. 
“Veiligheid wordt hier met hoofdletters 
ge schreven,” benadrukt Van Hulst. “Onze 
focus op veiligheid is terug te voeren op twee 
hoofdredenen. Allereerst werken we hier met 
hoogspanning, met alle gevaren die dat met 
zich meebrengt. Daarnaast mag de elektrici-
teitsvoorziening onder geen beding in gevaar 
komen.” Omdat de aanwezigheid van onkruid 
brandgevaar oplevert is er Van Hulst veel aan 
gelegen om de terreinen van de Brabantse 
stations onkruidvrij te houden. 

Intensivering onderhoud
“Recent hebben we het groenonderhoud  
geïntensiveerd naar minimaal vijfmaal per jaar.” 
Tijdens deze onderhoudsbeurten worden 

ondermeer de verharde delen geborsteld. 
“Het zand op de verharde delen is een onge-
wenste voedingsbodem voor kiemen,” weet 
Van Hulst. Daarnaast wordt veel aandacht 
besteed aan het onkruidvrij houden van de  
halfverharde tracés onder het hoogspannings-
netwerk. Deze ondergrond bestaat uit split, 
die speciaal uit Italië is ingevoerd. “Deze soort  
gemalen steen heeft het voordeel dat de 
steentjes niet glad worden en dat het een 
remmende werking heeft op het opkomen van  
onkruid. Dat laatste is echter niet te voor komen.  
Al was het maar alleen omdat je ook te maken  
hebt met zand dat van buiten het terrein 
opwaait.” 

Breed werkingsspectrum
Van Hulst heeft het toegestane aantal onkruid-
bestrijdingsmiddelen de laatste jaren sterk 
ingeperkt zien worden. “Enkele jaren geleden 

zijn we overgestapt op Toki. Daarmee boeken 
we vanaf de start prima resultaten.” Het groen-
onderhoud van de Brabantse elektriciteits-
stations heeft Van Hulst uitbesteed aan T&G  
Terrein en Groenvoorziening b.v. uit Schijndel.  
T&G wordt geadviseerd door Vos Capelle. 
Uitvoerder Wilbert Lucius deelt de positieve 
ervaringen van Van Hulst ten aanzien van 
de toepassing van Toki. “Toki heeft een zeer 
breed werkingsspectrum tegen onkruiden, 
grassen en mossen en is erg effectief.”

Lange duurwerking
“Toki heeft een duurwerking van enkele 
maanden. Door Toki preventief in te zetten in 
het voorjaar hoeven we tijdens het seizoen 
minder vaak te corrigeren met andere contact-
herbiciden, zoals bijvoorbeeld glyfosaat,” stelt 
Lucius. Ook opdrachtgever Van Hulst is goed  
te spreken over de lange duurwerking van Toki.  
“Wij hechten veel waarde aan veiligheid. 
Daarom zorgen we ervoor dat er bij elke onder-
houdsbeurt een gespecialiseerde monteur 
aanwezig is, die toeziet op het naleven van de 
veiligheidsvoorschriften. Deze monteur huren 
wij extern in. Hoe minder uren nodig zijn voor 
het onkruidvrij houden, hoe meer geld ons dat 
scheelt,” rekent Van Hulst voor. Omdat Toki 
bij nagenoeg alle weersomstandigheden kan 
worden toe ge past, loopt de Facility Manager 
bovendien niet het risico dat hij de monteur op 
het laatste moment moet afbellen. 

Veel toepassingsmogelijkheden
Uitvoerder Lucius is blij met het wateroplos-
baar folie waarin Toki is verpakt. “Dit maakt het  
makkelijker de juiste dosering te gebruiken.  
Daarnaast voorkomt het onnodig contact en 
stuiven bij het vullen van de spuitmachine.” 
Ook bij het mos- en onkruidvrij houden van 
begraafplaatsen en rieten daken boekt T&G 
Terrein en Groenvoorziening goede resultaten 
met Toki. Daarnaast kent Toki sinds 2010 een 
toelating voor toepassing op spoortracés van 
ProRail. 

Jos van Hulst en Wilbert Lucius

Kijk voor meer informatie op www.agro.basf.nl


