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IN BEDRIJF

De Westelijke Mijnstreek heeft vele bijzondere bedrijven.
Elke week licht de redactie er een uit.
Deze week: Henssen Groep uit Schinnen en Maasmechelen.

„De zorg voor het milieu, de omgeving
en het personeel staan bij ons al dertig
jaar voorop.”
Peter Henssen

n en denken
Groot in groen doen
Bedrijf: Henssen Groep
Waar: Schinnen en Maasmechelen
Bestaat sinds: 1983
Eigenaar: Peter Henssen
Personeel: 50 (+40 inhuurkrachten)

door Frans Dreissen

G

root in groen doen. De
Henssen Groep is door
gestage groei en modernisering uitgegroeid tot
een van de grotere ‘cultuurtechnische bedrijven’. Inrichters en onderhouders van de buitenruimte. Het
in natuurlijke staat terugbrengen
van de Geleenbeek en Roode Beek
bijvoorbeeld, de aanleg van ruiterpaden en wandelroutes. Het dienstenpalet bevat verder maaiwerken,
verhardingen, de aanleg van tuinen
en gladheidbestrijding voor bijvoorbeeld Defensie en Chemelot.
Groot in groen denken. De Henssen Groep is deze week samen met
de Perfact Group uit Geleen uitgeroepen tot de meest duurzame onderneming van de Westelijke
Mijnstreek.
„De zorg voor omgeving, milieu en
de eigen werknemers staan altijd
voorop”, vertelt directeur Peter
Henssen met gepaste trots. „Bij de
inkoop van materialen en producten is een milieukeur van doorslaggevende betekenis. Qua machinepark stellen we hoge eisen aan milieunormen, veiligheid en ergonomische aspecten voor het personeel. We zijn bovendien bewust bezig met CO2-reductie, de inkoop
van groene stroom en biobrandstof. Ook zijn we overgestapt op
Belgische natuursteen, in plaats
van Chinese omdat we een vorm
van kinderarbeid in China niet geheel kunnen uitsluiten.”
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat bij Henssen hoog in het vaandel. Fatsoen
moet je doen, is de gedachte. „En
het kan altijd beter”, meent Peter
Henssen. Hij heeft een serieus plan
om maaiafval te gaan vergassen of
vergisten. „Dat levert dan vrij hoogwaardig biogas op dat we direct
kunnen gebruiken als brandstof
voor auto’s of het verwarmen van
gebouwen. Het maaien van bermen bezorgt ons per jaar tien- tot
twintigduizend ton gras. Een gigan-

Peter Henssen poseert bij een van de bermmaaiers voor bijvoorbeeld het groenonderhoud langs autosnelwegen.
tische berg, die nu nog naar de
compostering gaat. Maar die zou je
dus net zo goed kunnen vergisten
of vergassen. Breng ik het het naar
de biomassacentrale, dan moet ik
daarvoor betalen. Daar is men niet
zo happig op gras; grote hopen worden modderig en branden moeilijk. Vergassen is een schoon alternatief, maar dan heb ik wel een
paar partners nodig die willen meedoen. Het is te duur om zo’n centrale zelf te exploiteren.”
Henssen heeft ook kritiek. Hij
vindt dat met name de overheid bij
aanbestedingen zichzelf vaker een
MVO-spiegel mag voorhouden.
„Bij tal van projecten wordt rekening gehouden met het milieu, de
CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Het

best presterende bedrijf op dat vlak
wint meestal. Wat vaak buiten beschouwing blijft, is waar alle materieel vandaan moet komen. Neem
het onderhoud hier van rijks- en
provinciale wegen. Dat wordt uitgevoerd door een bedrijf uit Beesd.
Eentje dat dagelijks 200 kilometer
heen en daarna terug moet rijden,
met alle uitstoot vandien. Geef in
dat geval de voorkeur aan een firma uit de eigen regio.”

䊳 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog in vaandel bij Henssen Groep

Gras en onkruid groeien. „Gelukkig”, zegt Peter Henssen. Aan werk
geen gebrek. Hoewel. Omdat er
nauwelijks nog bouwprojecten
zijn, fors minder vraag ook naar
het bouwrijp maken van gronden
en gemeenten in tijden van bezuinigingen het eerst beknibbelen op
groenonderhoud, heeft Henssen
zijn werkterrein noodgedwongen
deels verlegd naar Belgisch Limburg. „We hebben door de crisis
fors minder werk. Vorig jaar zelfs
extreem. Nu halen we al meer dan
de helft van de omzet uit België.”
De toekomst kleurt echter nog
steeds groen. „Wij zijn altijd op
zoek naar nieuwe ontwikkelingen”,
zegt Henssen. „Er zijn veel nieuwe
initiatieven: dakbegroeiing, gevelbe-
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groeiing, de levende tuin. Grijs
grind maakt weer plaats voor makkelijk te onderhouden groen. Goed
voor de CO2-reductie en regenwater kan worden gebufferd.”
Volgens Henssen moeten gemeenten en mensen wel gaan leren om
onkruid te accepteren. „Nu we
geen bestrijdingsmiddelen meer
mogen gebruiken, kan onkruid pas
worden bestreden wanneer het opkomt of daadwerkelijk al staat. Dat
gebeurt dan vaak middels het zogeheten borstelen. Maar ook het verbranden, koken en zelfs stomen komen steeds meer op.” Als het maar
milieuvriendelijk gebeurt. Dat is de
voorwaarde. „De zorg voor het milieu en de omgeving staan bij ons
al dertig jaar voorop.”

