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De vraag hoe zijn eigen gazon thuis eruitziet, 
had Peter Vijverberg van Gazonverzorging 
Westland al zien aankomen. ’Heeft een schilder 
zijn huis strak in de verf staan? Dat moet wel, 
toch? Daarom kan ik ook weinig anders dan 
mijn gazon er zo mooi mogelijk uit laten zien. 
Maar het is ook een hobby van me, anders zou 
ik dit werk niet doen.’

Eind 2019 begon Vijverberg zijn bedrijf, na een 
eerdere loopbaan in de glastuinbouw. De ken-
nis die hij daar opdeed, komt nog altijd van pas 
in zijn huidige werk. ‘Ik heb in de glastuinbouw 

veel onderzoek gedaan naar organische 
meststoffen. Dat probeer ik nu in de 

siertuinen ook te doen. Ik kan niet 
meer aankomen met chemische 
middelen om een gazon te verzor-
gen.’ Vijverberg onderhoudt met 
zijn Gazonverzorging Westland 

enkel en alleen gazons. De rest van 
de tuin laat hij aan hoveniersbedrij-

ven over.

Onmisbaar
‘Veel hoveniers doen de verzorging 

van het gazon erbij. Dat is ook logisch, 
want het gazon is meestal een integraal 

onderdeel van een tuin. Maar het vraagt wel 
om een compleet andere behandeling. Zo zal 

een hovenier voor een gazon in de zomer en 

de winter dezelfde meststof gebruiken, terwijl 
die seizoenen om een compleet andere mest-
stof vragen.’ Vijverberg benadrukt dat hij niet 
van mening is dat hoveniers er een potje van 
maken als ze zich met gazons bemoeien. ‘Alleen 
heb ik, sinds ik me louter nog met gazons 
bezighoud, ontdekt dat er veel meer in zit. Veel 
mensen zijn ontevreden over hun gazon, terwijl 
er met de juiste behandeling in bijna alle geval-
len echt wel wat moois van te maken is. Vaak 
wordt er na verloop van tijd voor een volledig 
nieuwe grasmat gekozen. Dat kost je minstens 
tien euro per vierkante meter. Maar een gazon 
heeft elk jaar verzorging nodig; als je dat goed 
doet, kun je er heel lang plezier van hebben.’
Die behandeling vereist goede machines. 

Vijverberg is een enthousiaste Toro-gebruiker 
en kocht al een dresser, een verticuteermachine 
en een maaier van het merk. Nu is zijn machi-
nepark verder uitgebreid met de doorzaaima-
chine van Toro. ‘Een onmisbaar apparaat’, zegt 
Vijverberg. Dat beaamt Jan Willem van Tuijl, 
eigenaar van Van Tuijl Tuinmachines in Emmen. 
Hij heeft de Toro-doorzaaimachine sinds vorig 
jaar in de verhuur en ziet een toenemende 
belangstelling voor het apparaat. ‘We hebben 
hem al een paar keer verhuurd aan hoveniers-
bedrijven. Voor zover wij weten, kun je hem in 
Nederland nergens anders huren.’

De juiste verzorging van een gazon vraagt een 

nauwkeurige aanpak. Zo nauwkeurig zelfs, dat 

er steeds meer specialisten komen die zich 

alleen nog richten op gazons. De juiste 

machines zijn daarbij onontbeerlijk.
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Op zoek naar het 
perfecte gazon

Tien messen snijden de grond open om een goed zaaibed te 

vormen voor het zaad.
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Efficiëntie
Het grote voordeel van de Toro-
doorzaaimachine is volgens Van Tuijl de hydrau-
lische aandrijving. ‘Daardoor heeft de machine 
een constante snelheid, wat ervoor zorgt dat 
de hoeveelheid zaad niet fluctueert.’ Het klinkt 
als een open deur, maar dat is het allerminst. 
Met een handaangedreven doorzaaier is het 
lastig om een constante hoeveelheid zaad op te 
brengen, wat grote gevolgen kan hebben voor 
de dichtheid van het uiteindelijke gazon. Verder 
is de Toro-doorzaaimachine een toonbeeld van 
efficiëntie. Hij heeft een bak die achttien kilo 
zaad kan bevatten. Deze ligt voor een rotor met 
tien messen, die de grond openwerkt, zodat het 
graszaad onder het bodemoppervlak terecht-
komt. ‘Dat zorgt voor een betere ontkieming en 
een goede bescherming tegen vogelvraat’, zegt 
Van Tuijl. De messen zijn overigens een stuk 
kleiner dan die op een verticuteermachine. ‘Het 
gaat om kleine sneetjes in de grasmat, precies 
groot genoeg om het zaad goed te kunnen 
opbrengen.’

Op goed geluk
En dat werkt uitstekend, zegt Peter Vijverberg. 
‘Ik gebruik de machine dagelijks, dus ik weet 
waar ik het over heb. Wat de juiste verzorging is 
van een gazon, hangt van verschillende facto-
ren af. Zo leg ik ook beregeningssystemen aan. 
In veel gevallen zijn dat ondergrondse syste-
men die door waterdruk omhoogkomen en na 

gebruik weer terugzakken tot onder het maai-
veld. Want een mooi gazon aanleggen is één, 
maar je moet het ook mooi houden.’ Alles begin 
bij het zaadje en dat deel van het werk neemt 
de Toro-doorzaaimachine voor zijn rekening. 
‘Het zaad wordt mooi gelijkmatig aangebracht 
en door de messen komt het net onder het 
oppervlak terecht. Dat zorgt voor een hoge ont-
kiemingsgraad. Handmatig doorzaaien is vaak 
een kwestie van strooien op goed geluk en dan 
maar kijken wat er opkomt, maar deze machine 
lost dat op. Ik ben er erg tevreden over.’
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Technische specificaties Toro Hydraulic 
Seeder 51 cm
Steekzekering
10 verticuteermessen 
Motor: Subaru EX27
Inhoud brandstoftank: 6 liter
Rijsnelheid: 4,8 km/u (vooruit), 3,5 km/u 
(achteruit)
Hoogte: 71 cm (handgreep ingeklapt), 
114 cm (handgreep in bedrijf )
Inhoud hopper: 18 kg
Lengte: 69 cm (handgreep ingeklapt), 
132 cm (handgreep in bedrijf )
Zaaidiepte: tot 2,5 cm
Gewicht: 118 kg
Breedte: 76 cm
Werkbreedte: 51 cm

Dankzij een reservoir waarin ruimte is voor 18 kilo graszaad kan de Toro-doorzaaimachine een flink oppervlak bestrijken.

‘Een gazon heeft 
elk jaar verzorging 
nodig. Als je dat 
goed doet, kun je 
er heel lang plezier 
van hebben’
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