Wim Fluyt (23 jaar) uit Haasrode (vlakbij
Leuven) is een jonge ondernemer, hoewel hij
toch al weer vijf jaar met zijn vak bezig is.
Naar eigen zeggen is zijn werk voor hem
meteen ook zijn hobby. Sinds hij op zijn
achttiende voor zichzelf begon zijn werkweken van zes dagen eerder regel dan
uitzondering voor hem. Samen met vader
Jacques en moeder Nicole bouwt Wim zijn
bedrijf uit tot een belangrijke speler op het
gebied van aanleg in de groene sector. De
firma Fluyt werkt fifty fifty voor particulieren
en overheid.
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Vader en zoon,
Fluytend naar hun werk
Samen sterk in gras!

Zelf zaaien
Pa Jacques Fluyt heeft altijd als zefstandige
gewerkt met een kilver. Nadat hij al vele malen
een veld precies uitgevlakt had met de laser,
besloot hij op een gegeven moment dat hij het
daarop volgende werk ook wel kon. Dat is het
begin geweest van het bedrijf van vader, moeder
en zoon Fluyt op het gebied van aanleg en
onderhoud van sportvelden en buitensportaccomodaties.
Wim deed na de middelbare school de tuinbouwschool in Leuven op school “De Wijnpers”.
Bij IPC Groene Ruimte in Arnhem volgde hij de
cursus voor terreinmeester. Hij wil nog naar
Nederland terugkomen voor de cursus voor
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hoofdgreenkeeper, maar daar heeft hij nu geen
tijd voor. Het gaat goed met de zaken.
Hete zomer
Wim en Jacques houden, met de hulp van een
vakantiewerker, verschillende sportvelden bij en
leggen bestaande velden opnieuw aan. Met Wim
rijd ik langs enkele velden, die hij onderhoudt in
de gemeentes Bertem, Oud Heverlee en
Zaventem.

heeft het jonge gras geen onderlaag. Dat is dus
zó dood. Met die warmte groeide het gras ook
niet, alleen de weegbree met zijn dikke bladeren.” Nu de droogte weer drie weken voorbij is,
zijn de velden behandeld tegen weegbree en met
de regen groeit het gras weer als kool. Maar ook
dan is Wim niet helemaal tevreden, kritisch als hij
is op zijn eigen werk. Altijd is er wel iets wat nog
beter kan, vindt Wim. Hij zegt van zichzelf dat hij
soms moeite heeft het werk los te laten.

“Het is een barre zomer voor ons”, zegt Wim.
“Het ene moment sterft het jonge gras als een
baby met die droogte. Anders dan bij bestaande
velden, waar al een dik wortelpakket gevormd is,

Kritisch
De jonge ondernemer vindt dat het maaien van
sportvelden in België niet altijd goed geregeld is.
Bij sommige voetbalclubs, waar Fluyt de sport-
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Familie Fluyt

Grond om de grasmat bij te werken

de functie. Het is niet altijd gemakkelijk te
accepteren voor hem als de grasmat niet op tijd
gemaaid wordt.
De volgende stop is bij een tweetal voetbalvelden
in Zaventem, waar vader en zoon Fluyt bezig zijn
met een renovatie aan de grasmat in opdracht
van de gemeente. Hieronder een beschrijving van
de werkzaamheden:
• Velden geëgaliseerd met kilver.
• Drainage ingebracht (venige grond) op 60 cm
diep. Pvc buizen van 8 cm diameter met poly
propyleen vezels. Drainagebuizen op afstand
van vier meter.
• Drainagezand in de sleuven
• 300 ton zand en compost op de velden.
• Infrezen en weer egaliseren met de kilver
• Ingezaaid met 4 kilo graszaad per 100
vierkante meter

velden onder beheer heeft voor bemesten, doorzaaien en prikken, gebeurt het maaiwerk niet
altijd op tijd. Op deze dag in augustus bijvoorbeeld kun je zien dat de laatste maaibeurt te

lang uitgesteld is. Her en der liggen plakken
maaisel die het doorkomen van nieuw gras
bemoeilijken. Wim trekt het zich aan. Hij heeft
bij deze clubs een adviserende en ondersteunen-

De firma Fluyt zaaide het gras in op de dag dat
het begon te regenen na de extreme hitte. Nu,
drie weken later, is Wim heel tevreden over het
resultaat. Het sportgras, 75% engels raai en
25% veldbeemd, staat er mooi op.

Inzaai in Zaventem na 3 weken

18

www.fieldmanager.nl

Frans, “want je moet altijd op de toekomst
voorbereid zijn”. Voor de jonge ondernemer zijn
evenementen zoals de grasdag heel leuk om aan
deel te nemen. “As er iets met gras te doen is,
ben ik weg,” zegt hij.
Personeel
Voorlopig werken vader en zoon nog samen in
het bedrijf. Moeder Nicole maakt de rekeningen,
maar Wim maakt de prijzen. Wim zoekt eigenlijk
wel iemand erbij, misschien komt de student die
nu voor hen in de vakantie werkt, ook voor vast
in dienst. Wim zou het wel fijn vinden, al is het
alleen maar dat hij dan weer eens op vakantie
kan. Weet je wat hij in zijn vakantie doet? In
Frankrijk of waar dan ook stoppen bij een
sportveld en kijken hoe het erbij ligt. “Meestal
kom ik er dan achter dat wij het nog niet zo
slecht doen.”

Schade van oud maaisel

Taalstrijd
Wim vindt het belangrijk om mee te werken aan
een betere branche organisatie van bedrijven in
zijn sector. Hij meent dat de Nederlanders daar
Wim in oud Heverlee

verder in zijn. De taalstrijd werkt volgens hem
ook remmend op de ontwikkeling van zijn vak.
Vader Fluyt spreekt goed Frans en doet de
Franstalige klanten. Wim studeert nog op zijn

Machinelijst:
Tractoren:
• New Holland tnfa 95 met superbrede
gazonbanden
• New Holland TCE 55
• Fendt 280 pa met frontlader
Aanbouwwerktuigen:
• Vredo doorzaaier 3,5 cm maaiafstand
• Vertidrain 7526
• Verticuteermachine Amazone ghs 210
• Frontmaaidek Wiedemann 1.80 meter
super pro
• Bezander Kuxman
• Sproeier 300 liter Hardy
• Meststoffenstrooier Amazone 2 af
• Borstel om zand in te strooien
• Egalisatieschuif obm
• Kilverbak (voor egalisatie)
• Zaaimachine Amazone gbk 250
• Diepwoeler
• Frees Kuhn
• Dieplader
• Vrachtwagen
www.fluyt.be
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