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Ook Van Loon heeft natuurlijk te maken met de 
negatieve economische gevolgen van het virus: 
‘Ik ben wel van mening dat wij als groene  
sector nog in onze handen mogen knijpen.  
Ik stond een half jaar geleden op het podium 
voor een Brabantse ondernemersprijs.  
De collega-ondernemers die met mij op dat 
podium stonden, zijn stuk voor stuk geconfron-
teerd met een omzetdip van soms wel honderd 
procent. Dat is bij ons gelukkig niet het geval. 
Onze klanten kunnen nog redelijk uit de  
voeten, en hebben gelukkig ook nog machines 
nodig.’ Van Loon vervolgt: ‘Het gras zal blijven 
groeien en het onkruid ook. En als je in de 
cabine van onze machines zit, ben je tijdens het 

werk goed beschermd tegen het virus.’

Twee snotteraars
De machines van Weed Control worden voor 
het grootste deel in eigen fabriek gemaakt 
met een team van ongeveer 25 mensen. Van 
Loon: ‘Daar heb ik wel rigoureuze maatregelen 
genomen. Ik heb ons team in een ochtend- en 
avondteam verdeeld. De ochtendmensen  
werken van 07.00 uur tot 12.30 uur, het avond-
team van 12.45 uur tot 19.00 uur. Er is geen 
enkel contact tussen de teams. Ze gebruiken 
zelfs hun eigen deel van de kantine. Als er dan  
mensen ziek worden, kan het andere team 
veilig doordraaien en staan we niet ineens stil. 

Er waren bij ons twee mensen aan het snot-
teren. Die zijn naar huis gestuurd. Echte corona-
gevallen hebben we gelukkig nog niet.’

Straks
Van Loon vergelijkt de huidige crisis met een 
‘oorlog zonder kogels’. Net als bij een normale 
oorlog zullen ook hier slachtoffers vallen. Van 
Loon: ’Er zullen bedrijven kopje-onder gaan. 
Persoonlijk denk ik dat je als bedrijf in staat 
moet zijn om een dergelijke crisis een of twee 
maanden te kunnen uitzingen. Wij hanteren 
daarbij als Brabants bedrijf altijd de filosofie: 
het factuurtje komt wel. Dat is op zich een goed 
standpunt, maar als bedrijven het slechter gaan 
doen, vertaalt dat zich ook in langere betalings-
termijnen. Dat is straks een reëel gevaar.’

Bert van Loon van het Waalwijkse Weed Control ziet dat zijn omzet wat betreft onkruidmachines 

bijna boven verwachting lijkt door te lopen. Tenminste, als het gaat om Nederland. Duitsland,  

Zwitserland en België zijn grotendeels dicht. In Engeland lijkt nog niets aan de hand; daar zitten  

ze nog op het niveau waarop wij twee maanden geleden zaten.
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Bert van Loon, Weed Control: 
‘De omzet in Nederland blijft  
aardig overeind, België en  
Duitsland liggen stil’
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