Begin dit jaar werd het nieuwe team
achter de Greenclipper-elektrische maaier
gepresenteerd: Syb Leijenaar, Evert van
de Ploeg en Gerrit van Nieuwenhuizen.
Daarmee werd hopelijk een streep gezet
achter de financiële en organisatorische
ellende waar deze maaier de afgelopen
jaren patent op leek te hebben.
Auteur: Hein van Iersel

Clipper en klaar
Rust rond elektrische Greenclipper-maaier lijkt te
zijn teruggekeerd
Op de demodagen van 2005 werd voor het
eerst de Greenclipper-maaier getoond. Een
nieuwe, revolutionaire manier om sportvelden en
graszoden te maaien.
Niet maaien met kooien of grote cirkelmessen,
maar via relatief kleine cirkelmessen die
worden aangedreven door elektromotoren
en een aggregaat. Niet John Deere, Jacobsen
of Toro is daarmee de eerste hybride maaier
op Nederlandse bodem, maar Greenclipper.
Alleen werd het in die tijd als zodanig nog niet
genoemd.
Greenclipper was aanvankelijk vooral succesvol
in de graszodenwereld. De machine werd
gewaardeerd vanwege de combinatie van een
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Techniek

De Parosha Groep is een groep bedrijven die
wordt bestuurd door de Friese ondernemer
Evert Van De Ploeg. Onderdeel van de groep
zijn onder andere een bedrijf dat onbemande
voertuigjes maakt om bermbommen uit te
schakelen, een technisch uitzendbureau, een
machinefabriek en een webshop voor tweedehands industriegoederen.

hoge maaicapaciteit en een goede kwaliteit.
Toch was het niet alleen maar hosanna wat de
klok sloeg. Na een voorspoedige start en een
samenwerking met investeerders uit de sector
ging het bedrijf in 2008 failliet en kwam het
concept in handen van Harry Geerlings. Als
gevolg daarvan vertrok oprichter en uitvinder
Syb Leijenaar. Dat was, als we alle verhalen op
internet mogen geloven, geen goede greep. Het
resultaat was een lange soap van geschillen,
rechtszaken en problemen met de levering.
Ook in de bouw van de machines werd her en
der een veer gelaten. In een interview in dit
vakblad uit 2008 zijn gebruikers overwegend
positief over de machine, maar wordt opgemerkt
dat de machines zwaarder geconstrueerd
zouden moeten worden. Ook voor wat betreft
de consistentie van bouwen zijn er problemen.
Er wordt constant doorontwikkeld. Daarom zijn
er geen twee machines hetzelfde en ontstaan er
problemen met de onderdelenvoorziening en de
CE-markering.
Anno 2011 zouden al die problemen achter
de rug moeten zijn. Er ligt weer een duidelijke
organisatie achter Greenclipper. Patenten,
merknamen en bouwtekeningen zijn weggehaald
bij het failliete bedrijf van Geerlings. Het enige
vuiltje aan de lucht is dat Geerlings in het
buitenland naar eigen zeggen nog steeds bezig
is met de productie van een vergelijkbare maaier
onder de naam GC.

Team
Het team dat de wedergeboorte van Greenclipper
mogelijk moet maken bestaat uit drie personen,
die allemaal al eerder betrokken waren bij
het bedrijf. Allereerst Syb Leijenaar, die het
oorspronkelijke concept heeft ontwikkeld en zich
bezig zal houden met de verdere ontwikkeling,
vervolgens Evert van der Ploeg van de Parosha
Groep, die de machines zal gaan bouwen en zal
zorgen voor service en onderdelenvoorziening. De
derde betrokkene is Gerrit van Nieuwenhuizen.
Van Nieuwenhuizen gaat zorgen voor de
commercie achter Greenclipper.
Machines
Aan de machines als zodanig zal de komende
periode niet al te veel veranderen. Het is
belangrijk dat het product completer wordt
en dat zaken als onderdelenvoorziening en
CE-registratie geoptimaliseerd worden.

Het concept achter de machines is goed, daar
zijn Van der Ploeg, Nieuwenhuizen en zeker
Leijenaar het wel over eens. Nieuwenhuizen:
“Greenclipper is een beproefd concept. Wij
hebben nu honderdvijftig units in de markt staan.
De uitdaging is nu om verder te bouwen.”
Leijenaar besluit met een voorbeeld uit de
praktijk: “Ik verkocht een Greenclipper met drie
dekken aan een graszodenkweker in Engeland.
In één jaar had de maaier over de tweeduizend
uur op de teller staan en zorgde ervoor dat zijn
twee getrokken kooimaaiers met een dubbele
werkbreedte in de schuur konden blijven staan.
Het verschil zat hem in de werksnelheid. Bij
normaal gras kon je met een snelheid van dertig
kilometer per uur maaien. Bij wat taaier gras
zakte dat naar twintig kilometer per uur, nog
altijd veel sneller dan een kooimaaier met tien tot
twaalf kilometer per uur.”

De Greenclipper-lijn bestaat uit de volgende machines:
•
•
•
•

Greenclipper GC3: 3-deksmaaier met 6 meter werkbreedte en 16 cirkelmessen
Greenclipper GC5: 5-deksmaaier met 10,2 meter werkbreedte en 30 cirkelmessen
Greenclipper GC Sport: frontmaaier met 4 dekken, 4 meter werkbreedte en 12 cirkelmessen
Greenclipper GC Sport+: Identiek als de GC sport maar met twee extra maaidekken, 7,5 meter
werkbreedte en 24 cirkelmessen
• Green Zizzor: 15-delige kooimaaier met 10,7 werkbreedte en John Deere ESP Kooien
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