Greenfields en Queens Grass doen proef
met Xtragrass graszoden

Achterkant met afbreekbaar hard cellulose

Fieldmanagers die de wedstrijd: ‘kunstgras tegen natuurgras’ als verloren beschouwen moeten dit verhaal zeker lezen. Andere mensen
overigens ook. Want persoonlijk vind ik deze introductie een aardige illustratie van de innovatiekracht van de natuurgraswereld. Het aardige
van het initiatief is dat de ontwikkelaars ‘leentjebuur’ hebben gespeeld bij de kunstgraswereld en kennis en materiaal uit kunstgras vertaald
hebben naar natuurgras. Joop van Krimpen van ‘Greenfields’ en Freek Rienks van ‘Queens Grass’, want van hen komt het initiatief, hebben
samen een nieuw type zode ontwikkeld die in eerste instantie bedoeld is voor gebruik in doelgebieden. Het initiatief dat zeker het eerste
jaar nog een experimenteel karakter heeft, wordt verder ondersteund door Joop de Ridder van ‘De Ridder’, Jochem Knol van ‘Grontmij’ en
Wilmer van Pelt van ‘Nootenboom’, die voor hun eigen klanten deze grasmat gaan inzetten. Xtragrass is een hybride grasconcept waarbij
een kunstgrasvezel niet in een bestaande grasmat wordt geschoten zoals bij Grassmaster, maar waarbij een kunstgrastapijt met een zeer
open structuur wordt ingezaaid met SV7 (zie ook Fieldmanager uitgave 2, 2005). Van deze mat worden dan Big Rolls gesneden met een dikte
van vijf centimeter. Helemaal uniek is het verhaal overigens niet. Ook in het San Siro stadion in Milaan heeft men reeds ervaring met
dergelijke zoden. Deze zijn overigens van een andere fabrikant als Greenfields.
Auteur: Hein van Iersel
Niet zo simpel
Met Xtragrass is door Greenfields al behoorlijk
wat ervaring opgedaan, zowel in Nederland als in
het buitenland. Vooral in het Verenigd Koninkrijk
is Xtragrass succesvol te noemen. Er is al een
handvol stadionvelden met dit type zode
aangelegd. In Engeland en Schotland wordt het
grasconcept gepromoot door het Nederlandse
bedrijf Support in Sport (SIS).
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Voor het produceren van Big Rolls worden
natuurlijk aanvullende eisen gesteld. Het gras
moet niet alleen worden ingezaaid, maar moet
ook kunnen worden geoogst. Dat laatste kan
volgens Rienks het probleem niet zijn. Rienks:
“We zullen waarschijnlijk wat aanpassingen
moeten doen aan onze machines, maar ik ben
overtuigd dat dit goed gaat.”
Voor Rienks was overigens het zaaiklaar maken
van de Xtragrass zode wel een nieuwe tak van
sport . De kunst is volgens Rienks: “Het laagje
voor laagje instrooien van zand en het continu
opborstelen zodat de Xtragrass grasvezel niet
begraven raakt onder het vulzand.” Het
gebruikte zand bestaat uit puur zand verrijkt met
een beetje organische stof. Bij de proef die nu is
ingezaaid, is een standaard SV7 mengsel gebruikt
met een Engels/ veldbeemd verhouding van
75 / 25%.
De Big Rolls die 2006 geoogst zullen gaan
worden zijn 105 centimeter breed en hebben een
waarschijnlijke lengte van 10 tot 13 meter. De
ambitie van Rienks is om, na een succesvolle
proef, in latere jaren complete matten te gaan
leveren met Xtragrass versteviging.

Freek Rienks, Queens Grass
Joop van Krimpen, Greenfields
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