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Fabrikanten van tuinmachines zijn bezig met 
een technische wedloop: wie bouwt de mooi-
ste, beste en slimste machine? Voor hoveniers is 
er daardoor steeds meer te kiezen, merkt Wim 
Duteweerd uit Raalte. ‘Er komen steeds meer 
en steeds betere machines’, zegt de eigenaar 
van Hoveniersbedrijf en tuinontwerpbureau 
Duteweerd. ‘Als je ziet waar fabrikanten tegen-
woordig mee op beurzen staan, dan kijk je je 
ogen uit.’

Een stapje verder
Precies op zo’n beurs, te weten vakbeurs 
De Groene Sector in Hardenberg, zag Wim 
Duteweerd in het voorjaar van 2020 de stand 
van importeur Stierman De Leeuw, die daar 
het merk Eliet liet zien. Via dealer Tuin & Park 
Bruggeman uit Broekland kwam productspe-
cialist Ron Pijnappel een demonstratie geven. 
‘Ik heb toen een verticuteermachine en een 
doorzaaimachine gekocht’, zegt Duteweerd. 
Het is zijn eerste ervaring met het merk Eliet. 
‘De service die ze boden, sprak me erg aan’, 
aldus Duteweerd. ‘Bruggeman had alle tijd om 
verschillende machines te demonstreren. De 
verticuteermachine was ter vervanging van 
mijn oude machine; een doorzaaier had ik nog 
niet. Dat deed ik altijd met een trekker en op 
kleine oppervlakken met de hand. Maar de 
demonstratie van de Eliet DCZ600 gaf voor mij 
de doorslag.’

De Eliet DZC600 is dan ook een knap staaltje 
techniek. ‘Veel traditionele doorzaaimachines 
zijn in feite verticuteermachine en zaadstrooier 
in één’, zegt Pijnappel van Bruggeman. ‘Eliet is 
echt een stapje verder qua techniek. Hij valt 
natuurlijk ook in een ander prijssegment. Maar 

Als je een gazon doorzaait, hangt het welslagen 

van veel factoren af. Licht, lucht, water en de 

juiste manier van zaaien bepalen of de klus een 

succes wordt. Op de weersomstandigheden 

hebben de doorzaaimachines van Eliet geen 

invloed, op alle andere factoren wel.
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Eliet DZC600 laat niets 
aan het toeval over Niet alleen hoveniers, maar ook fieldmana-

gers gebruiken de Eliet DZC600.

Alle bedieningshendels bevinden zich op de handgreep, voor 

een groot gebruikersgemak.
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je ziet dat veel hoveniers en gazonspecialisten 
tegenwoordig de lat wat hoger leggen en op 
zoek gaan naar geavanceerde manieren om 
een gazon door te zaaien.’

Niet lukraak
De Eliet-doorzaaimachines onderscheiden 
zich door een aantal technieken. Allereerst is 
er de as met 57 zelfslijpende messen, die altijd 
puntig blijven en dus helemaal opgebruikt 
kunnen worden. Volgens de fabrikant gaan de 
messen minstens honderd uur mee. Deze mes-
sen draaien tegengesteld aan de rijrichting, 
zodat weggefreesde aarde, mos en vilt uit het 
gazon worden gelicht. De door de messen 
gesneden sleufjes zijn acht tot tien millimeter 
diep en vormen het zaaibed voor de zaadjes. 
Deze worden niet lukraak uitgestrooid, maar 
met behulp van een ventilatorschoep door 
trechtertjes geblazen, waarna ze precies in de 
sleufjes terechtkomen. Een rubberen wals, die 
tevens de aandrijving van de machine voor zijn 
rekening neemt, zorgt ervoor dat het zaaibed 
netjes wordt aangedrukt. Via een roterende uit-
werpschoep wordt de aarde die uit de sleufjes 
komt als topdresslaag achter de machine uitge-
strooid. Zoals gezegd: alleen de beregening en 
het zonlicht vallen buiten het werkgebied van 
de Eliet-doorzaaimachines.

Hoog rendement
Duteweerd is er dan ook erg enthousiast over. 
‘Het werkt heel goed. Het is ook fijn om met 
een machine te werken die zo nauwkeurig is. 
Het verschil met de meeste andere doorzaai-
machines is dat de Eliet een laagje aarde ach-

terlaat op de sleuven, waardoor het er volgens 
sommigen niet zo mooi uitziet. Maar juist dat 
laagje is heel belangrijk. Bij gewoon strooien is 
het rendement van het graszaad vrij laag. Veel 
zaadjes ontkiemen niet, een deel wordt opge-
geten door vogels. Ik merkte dat dagelijks: de 
vogels zagen dat ik met zaad in de weer was en 
deden zich er meteen aan tegoed.’ Duteweerd, 
die actief is in de regio Salland en vooral werkt 
in opdracht van particulieren, gebruikt de 
machine wekelijks, vooral in het voorjaar en 
het najaar als de tijd aanbreekt om gazons te 
renoveren. ‘Ik heb er ook een speciale bak bij 
gekocht waarin ik kunstmest en graszaad kan 
mengen, zodat ik kan zaaien en bemesten in 
één werkgang. Voor mij is deze machine een 
uitkomst. Ik ben er heel tevreden over.’
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Klein broertje
Vooral door de droge zomers van de 
afgelopen jaren was er meer grassterfte. 
Het resultaat: een slecht uitziend gazon 
met kale plekken. Niet voor niets is de 
vraag naar gazonrenovatie de laatste 
jaren enorm toegenomen. Eliet heeft hier 
handig op ingespeeld door vorig jaar ook 
met de kleinere DZC450 op de markt te 
komen. Deze machine, die exact hetzelfde 
werkt als zijn grote broer, is net iets klei-
ner en goedkoper en doet het goed in de 
verhuur. Met de komst van deze machine 
wordt grasrenovatie voor een steeds gro-
tere doelgroep bereikbaar. Grasrenovatie 
vraagt wel wat geduld: net na het door-
zaaien ziet het gazon er weliswaar slechter 
uit dan daarvoor, maar bij de juiste weers-
omstandigheden zullen al na zeven dagen 
de eerste nieuwe grassprieten opkomen 
en na vijftien dagen ligt er een verse volle 
grasmat.

De eerste aanblik oogt niet zo fraai, maar het eindresultaat is des te beter.

Technische gegevens
Motorkeuze: 9,0 pk Honda GX270
Werkbreedte: 600 mm
Diepte-instelling: 8 - 10 mm
Aantal messen: 57
Rotor: Ø 260 mm
Zaai-interlinie: 22 mm
Zaadtransport: Helix Seed DuctTM
Zaadbakvolume: 70 L
Zaaddebiet: 0 - 31 gr/m²
Rijsnelheid: 2,4 km/u
Rolaandrijving: rubberen tractierol 
(diam. 100 mm)

De kleinere Eliet DZC450 werkt exact hetzelfde, maar is 

smaller, heeft een lichtere motor en is goedkoper.

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


