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Productiviteit en een mooi maaibeeld bij kort en lang gras

Voor speelvelden, wegbermen, parken en ruige terreinen

Ontworpen om gebieden te beheren met slechts 3 à 4* maaibeurten per jaar

Productiviteit en veelzijdigheid, met lage onderhoudskosten

www.jeanheybroek.com
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De samenwerking tussen VGR en N.E.C. loopt al 
jaren. Het was dan ook niet meer dan logisch dat 
VGR werd ingeschakeld om deze zomer het groot 
onderhoud uit te voeren. Namens VGR waren 
Philip Verschoor, Arjan Stevens en Rick de Groot 
vier dagen aan het werk in het Goffertstadion. 
Stevens legt uit wat voor werkzaamheden ze 
precies hebben uitgevoerd: ‘Eerst zijn we met de 
Fieldtopmaker over het hoofdveld gegaan. De 
Fieldtopmaker haalt het straatgras en onkruid 
uit de grond, maar laat het Engels raaigras staan. 
Daarna hebben we het zand ingeveegd, geprikt en 
gesleept, zodat de mat niet dichtslaat. Uiteindelijk 
is het veld drie keer ingezaaid, waarbij de keuze 
viel op RPR van Barenbrug.’ 

Green Deal
Stevens verwacht dat steeds meer clubs gebruik 
zullen maken van een onderhoudsbeurt met de 
Fieldtopmaker. ‘Voor veel amateurclubs is het 
werken met de Fieldtopmaker nog een grote ont-
dekking. Zij zien alleen dat de complete toplaag 

eraf geschraapt wordt en zijn daardoor erg terug-
houdend. Het heeft echter veel voordelen en het 
zorgt ervoor dat het veld vlak blijft. Ik denk dat we 
steeds meer gebruik van de Fieldtopmaker zullen 
zien, zeker in het kader van de Green Deal en het 
bijbehorende verbod op chemie.’ 

Oorspronkelijk was het de planning om deze 
zomer het hoofdveld in het Goffertstadion com-
pleet te renoveren, maar daar was door de nacom-
petitie geen tijd meer voor. Theo van Benthum, 
fieldmanager van N.E.C., legt uit: ‘Eind mei speelde 
het eerste elftal zijn laatste wedstrijd tegen Nac 
Breda, waardoor we twee weken korter de tijd had-
den voor het onderhoud. We konden daardoor niet 
het hele veld renoveren. Het veld moet immers wel 
weer op tijd klaar zijn voor de eerste wedstrijd.’

Strakke planning
Van Benthum kiest ervoor om het groot onder-
houd altijd door een externe partij te laten 
uitvoeren: ‘Wij hebben zelf bijvoorbeeld geen 
Fieldtopmaker in ons bezit, dus dan is de keuze 
snel gemaakt.’ Ondanks de aanhoudende droogte 
ligt het onderhoud voorlopig nog goed op sche-
ma. Van Benthum: ‘De werkzaamheden zijn begin 
juni verricht en het gras heeft acht à negen weken 
nodig om volledig te volgroeien. We hebben een 
strakke planning, want begin augustus moet de 
mat speelklaar zijn voor het nieuwe seizoen.’ De 
eerste competitiewedstrijd staat gepland voor 18 
augustus: N.E.C. treedt dan thuis aan tegen Almere 
City.

Klaar voor het nieuwe seizoen
VGR voert groot onderhoud uit bij N.E.C.

De zomer is traditioneel het moment waarop sportclubs hun natuurgrasveld laten renoveren of groot onderhoud uitvoeren; zo ook bij N.E.C. De Nij-

meegse club schakelde VGR Dienstverlening in voor groot onderhoud aan het hoofdveld en het eerste trainingsveld. 
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