Geen straatgras, maar ook nog geen gras
Wereldrecordpoging toplaagrenovatie geslaagd, maar niet tot in
de puntjes afgewerkt
De ‘Dutch Method’, die afgelopen demodag op sportpark Middenmeer-Voorland werd gedemonstreerd door gespecialiseerde aannemers op
één van de velden, was een hele bezienswaardigheid. Hoe staat het nu met het veld? Een fotoverslag.
Auteur: Santi Raats
Op de Demodag Sportvelden van afgelopen 25
april werd de Wereldrecordpoging toplaagrenovatie gehouden. Vroeg in de morgen begonnen Verschoor, Aannemersbedrijf Van Wijlen,
GKB Machines, B.A.S. Begeleiding en Advies
Sportterreinen, Bras Fijnaart en de gemeente
Amsterdam de toplaag van een wedstrijdveld te
frezen met de Field Top Maker en Combinator.
Later in de ochtend kwamen de bezoekers kijken. Men kon na de bewerking met de Field Top

De start van de bewerking vroeg in de ochtend.

Maker zelf DCM-meststoffen opbrengen met
Frapoma-karretjes. Tot slot zag men hoe het veld
door de gemeente werd ingezaaid met graszaden van Advanta. De bezoekers waren onder de
indruk van het procedé; sommigen hoorden voor
het allereerst van deze werkmethode.
Week 1, week 4, week 8
De eerste week van mei, ruim een week na de
bewerking, kwam hier en daar in het veld het

gras al op. Twee weken daarna werden opnieuw
foto’s genomen. Voor 90 % is het veld op de
foto’s van deze tweede fotosessie hersteld van
de werkzaamheden en wordt het veld ook weer
voor wedstrijden gebruikt. Duidelijk is te zien dat
het straatgras voor een groot gedeelte is verdwenen. Alleen aan de randen van het veld groeit
nog veel straatgras. Wel zijn de doelgebieden
nog kwetsbaar.
Wat echter opvalt, wanneer op 20 juni wederom

Volop bekijks tijdens de demonstratie.
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Achtergrond

Eerste week na doorzaai. Te zien is dat het straatgras is verdwenen.

Het veld op 19 mei. Hier en daar komt het gras nog niet goed op.

foto’s worden genomen van het veld nadat er
van 11 mei tot 26 mei acht wedstrijden op zijn
gespeeld, is dat de grasgroei niet op alle plekken
doorzet. We vragen sportveldbeheerder Ronald
de Wit waar dit door komt. Hij antwoordt: ‘Ik
hoorde een dag na de demodag dat één van
de inzaaiers zonder graszaad aan het rijden was
geweest. We gaan het veld nogmaals doorzaaien
met 75 kilo graszaad. Waar goed is ingezaaid, is
een redelijk tot stevige dichte zode zichtbaar. Er
is in het veld gelukkig ook geen straatjesgras te
bekennen.’

Stuur dit artikel door!
Het veld op 20 juni. Het gras is niet goed opgekomen omdat er met te weinig zaad is doorgezaaid. Het veld is op
24 juni nogmaals doorgezaaid door de gemeente.

Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-3996
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