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Simpul-softwarepakket voor de hovenier
 
Een aantal hoveniersbedrijven maakt samen met een ICT-bedrijf de hovenierssoftware 
genaamd Simpul. Dit eenvoudige pakket is een initiatief van diverse hoveniers die als 
ambitie hebben om hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Het doel: slimmer werken in 
plaats van harder. 

Met een speciaal samengesteld team van hoveniers zijn alle wensen en eisen besproken als het 
gaat om het automatiseren van processen. De input van hoveniers is essentieel om een oplos-
sing te kunnen bouwen voor de optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Dus wat heeft Simpul 
hoveniers te bieden? Projectbeheer, relatiebeheer, facturatie, urenregistratie en inzicht.
 
Geen extra kosten
De software is speciaal ontwikkeld om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier meer 
inzicht te geven in lopende projecten. De input komt van de leden, collega-hoveniers en het 
ICT-bedrijf dat de software bouwt in zogenaamde sprints. Het pakket werkt volledig online en 
een update kost geen extra geld, maar zit in de maandbedragen inbegrepen. Voor meer infor-
matie of een demo zien wij u graag op de Nationale Demodag Hoveniers!

Grasdallen voor een onkruidvrije grasmat

Bij Living Luxury draait het tijdens de Demodag 
Hoveniers allemaal om grasdallen: grindplaten zonder 
worteldoek met een honingraatstructuur. Ze worden 
na het leggen gevuld met teelaarde of een ander 
soort grond, waarna men er gras in zaait. De kunststof 
grasdallen van Living Luxury bestaan uit matten die 
gemaakt zijn van polypropyleen. 

De grasdallen zijn interessant voor particulier gebruik, 
omdat ze licht in gewicht zijn en goedkoper dan dallen 
van beton. Je kunt er een dichte grasmat mee bereiken, 
iets wat niet mogelijk is met betonnen grasdallen. Ze 
zijn ook goed te gebruiken voor een stabiele verharding 
van grind of split. Het voordeel van beide is dat ze water 
doorlaten. De dallen kunnen tevens toegepast worden 
op onder andere speelplaatsen, wandelpaden, sportter-
reinen en in natuurgebieden.

Zijn er ook nadelen?
Er kan niet direct na het inzaaien van een oprit of par-
keerplaats gebruik van gemaakt worden. Gemiddeld 
duurt het vier tot zes weken voordat je met een auto over 
het terrein mag rijden. Maar het geduld wordt beloond. 
Na deze periode is het gras stevig genoeg en is een 
goede basis gelegd voor de toekomst van het terrein. 
Onderhoud blijft wel nodig; zo zal het gras af en toe moe-
ten worden gemaaid en bemest. Een oprit in grasdallen 
kan erg mooi zijn, maar vereist dus wel enig onderhoud.
Living Luxury verkoopt grasdallen in de kleuren zwart en 
groen. Voor paden met grind of split worden meestal de 
platen met worteldoek gebruikt.

Rajo presenteert Yak-maaier tijdens Nationale Demodag Hoveniers

Met trots presenteert Rajo tijdens de Nationale Demodag Hoveniers zijn nieuwste sor-
timent maaiers, gebouwd door AS Motor: doordacht en afgewogen. Bezoekers kunnen 
kennismaken met efficiënte mulchingtechnieken en met allesmaaiers in alle maten en 
gewichten. 

Tijdens de Demodag krijgen de bezoekers tevens een primeur te zien: de Yak. Deze allereerste 
vierwielaangedreven AS Motor-zitmaaier is uitgerust met een geplaatste klepelmaaier. De naam 
van de maaier is afkomstig van het langharige rund dat in de regio rondom de Himalaya veel 
ingezet wordt als lastdier. Yaks kunnen zich aanpassen aan elk soort terrein.

De hoge maaisnelheden zorgen voor een mooi maairesultaat. AS Motor-maaiers combineren een-
voud van bediening met een doorgedreven ergonomie en werkcomfort. De marktevolutie van 
het maaien op de voet volgen en voor pasklare oplossingen zorgen: dat is ons doel. 


