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Als je tien jaar geleden voorspeld had
dat Ajax op kunstgras zou gaan spelen
had iedereen je voor gek verklaard~'
Een interview met Huub Rooden van Rooden Cultuurtechniek BV
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Nooit aan acquisitie gedaan

bedrijf. Huub Rooden "Wij hebben nooit iets

Rooden: "Wij nemen geen werk aan om het

Onder de gro tere cultuurtechnische bedrijven

aan acquisi tie of promotie gedaan en toch

werk. Werk is alleen welkom als het bijdraag t

van Nederl and is Rooden waarschijnlijk een van

hebben w e al heel veel jaar bijna meer werk als

aan de continuïteit van het hele bedrijf. Een

de m1nder bekende. Dat is zeker mede te w ij-

we met onze 35 mensen aankunnen. Zelfs in

voorb eeld: wij hadden dit jaar de gelegenheid

ten aan de voor Nederlandse begrippen niet

de zomer van 2000 toen er door regen maar

om op 3 golfba nen het maaiwerk te verzorgen .

centrale ligging in het uiterste zuiden van

twee maanden waren, dat je gespecialiseerd

Dat werk hebben we niet genomen, omda t we

Limburg, maar zeker ook door de filosofie en

grondwerk kon uitvoeren hebben w ij geen

dan geweldig zouden moeten investeren in

strategie van het meer dan 70 jaar oude

seconde stil gezeten."

mensen en mach ines. Daar heb je dan voor de
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Huub Rooder>

rest va n het jaar missch ien geen emplooi voor.
Vragen ze ons een complete baan te onderhouden, dan ligt het anders. Dan heb je het
hele jaar werk en heb Je ook klussen als het
weer slecht is of het regent !"
M eer uitbesteden

Ook over het onderhoudsmanagement van veel
banen heeft Huub Rooden een uitgesproken
mening Naar zijn mening investeren banen
vaak overdreven veel in een uilgebreid machinepark. En dat terwijl ze niet de mensen of de
tijd hebben om er mee te werken. Banen gaan
er snel van uit dat ze d1e 500 Euro per dag d1e
ze voor een man en een machine aan een
loonbedrijf moeten betalen in hun eigen za k

al leen het gespecialiseerde werk aan zichzelf
houden. In het geva l van een golfbaan zou dit
inhouden dat het maa1en en onderhouden van
de green door het eigen personeel gedaan
wordt. De rest wordt dan uitbesteed. "Volgens
Rooden zou een dergelijke werkverdeling wel
eens het ei van Columbus kunnen z1jn voor
kost enef ficiënt golfbaanonderhoud .

één bewerk1ngsgang een hele dunne toplaag
van een grasmat af kan frezen. Huub Rooden
had 15 jaar geleden al een enigsz1ns met de Field
Top Maker vergelijkbare machine 1n eigen beheer
ontwikkeld. Nadeel van de machine was dat
deze tot max1maal 1 cm diep kon gaan. Deze
zelf ontwikkelde machine wordt onder de naam
Verti-Ro bij klanten ingezet op de markt
gebracht."

kunnen houden. Als er dan na een aantal jaren
een echt kostenplaatJe opgemaakt moet worden, inclusief reparaties, onderhoud en manuren blijkt het ineens een hele dure mach1ne te
zijn. "
Huub Rooden "Amper tien jaar geleden wilde
ieder waterschap en iedere gemeente perse
Top Drain
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Huub Rcoden.

Rooden heeft heel breed geïnvesteerd in talloze
machines voor alle denkbare bewerkingen. Een
echte specialisatie daarbij is toch wel onderhoud
van buitensportaccommodaties in de breedste
z1n van het woord. Dus van voetbal tot golf en
van hockey tot tennis. Op machineniveau z1jn
vooral de Koro machines opvallend.
Cultuurtechniek Rooden bv beschikt over zowel
een Koro Topdrain, een aantal Field Top Makers
en een Recylcling Dresser. Daarnaast beschikt
Rooden over een aantal zelf ontwikkelde machines, de Vert1-Ro en de Verti-Ro-Pius.
De Koro Topdrain, die al eerder in Greenkeeper is
beschreven IS een machine, die in een werkgang
drie sleuven 1n een toplaag f reest van 4 cm
breed en 25 cm d1ep en deze sleuven afvult met
zand. De vnjkomende grond wordt afgevoerd
middels een transportband. Rooden 1s het eerste
bedriJf dat geïnvesteerd heeft in een dergelijke
machine. De machine heeft inm1ddels op de
golfbaan in Brunssum gedraaid. En daar waren
de resulta ten dermate positief dat er al twee her-

Huub Rooden: Alleen maar lof voor de Field Top
Maker van Koro ontwerper Ko Rodenburg, maar
voor mij heeft de machine het nadeel dat je altijd
met twee tractoren en dus twee mensen moet
zijn. Dit vanwege de transportband. Met de
Vert1-Ro hebben wij 15 jaar geleden al gekozen
voor een 8 kuub grote kiepbak achter de machine. Deze machine kun je dus alleen bedienen ."
Inmiddels is Rooden druk bezig met de ontwikkeling en het bouwen van een nieuwe machine
die een zware verticuteerunit combineert met de
mogelijkh eden van de Verli-Ro. Deze machine
gaat de Verti-Ro-Plus heten en zal vooral toegepast gaan worden op golfbanen en sportvelden
waar er ernstige viltproblemen z1jn. De verticuteerunit IS voorzien van W1dia mesjes die circa 6
centimeter diep werken en 7 cm uit elkaar staan.
Het v1lt dat vrijkomt uil de toplaag wordt vervolgens door een hele oppervlakkige frees 1n een
bak gegooid . Deze frees zorgt er ook voor dat
alle kleine onregelmatigheden van de toplaag
verw1jderd worden. Rooden:"De mach1ne is nog
niet klaar, maar 1k kan hem d1t najaar al in gaan
zetten voor baaneigenaar Jo Snijders van
Chateau de La Tournette in Nivelles bij Brussel! "

halingsopdrachten uil voor gekomen z1jn. Dil
Jaar za l de Koro Topdrain nog ingezet worden op
een Zeeuwse en een Belg1sche golfbaan.
Een ander succesnummer van Koro voor Huub
Rooden is de Field Topmaker. Een machine, die in
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