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Opvangen of mulchen op de camping
Op een camping is gras maaien een behoorlijke klus. Er zijn heel wat meters
te maken. Tuin en Park Techniek vroeg aan de ene beheerder waarom hij het
gras opvangt en aan de andere waarom hij dat juist niet doet.

Vakantiepark & Camping De Twee Bruggen, Winterswijk Miste
Rick Kruisselbrink is hoofd technische dienst en
groen bij Vakantiepark & Camping De Twee Bruggen
in Winterswijk. Dit jaar vangt hij het gras voor het
eerst op. Daarvoor schafte het park een nieuwe
Iseki SFH 240-maaier aan. Die machine heeft
een maaibreedte van 1,37 meter. Daarvoor maaide
Kruisselbrink het gras met een 1,80 brede Ferriszeroturnmaaier die het gras mulchte. Die maaier
ruilde het vakantiepark overigens niet in. De Ferris
wordt nog steeds ingezet als extra capaciteit
gewenst is. Het terrein is zo’n 35 hectare, dus er is
heel wat te maaien. Afhankelijk van het weer en
de tijd in het jaar komen ze op de De Twee Bruggen
in anderhalve week net een keer rond. Afgelopen
zomer was het tijdens de droogte allicht wat minder
druk met maaien.
“Vorig jaar hebben we een maaier met opvang op
proef gehad”, vertelt Kruisselbrink. Het belangrijkste argument was dat campinggasten mopperden
over gras in de tent, de caravan en de toiletgebouwen. Opvangen is de remedie. Maar kost dat ook
extra tijd? Ja en nee, vindt Kruisselbrink. “Toen
we het gras niet opvingen, ging het maaien wat
sneller en maaiden we meestal ook wat vaker.
Maar het gebeurde ook weleens dat we ‘s middags nog een keer over eenzelfde perceel reden
om het gemaaide gras nog wat uit elkaar te
slaan. En lag er een papiertje op het veld dan
moest je dat met de hand oprapen. Met een
maaier met een opvangbak gaat het opruimen
nu vanzelf”, zegt Kruisselbrink. “Ook verwachten
we in het najaar ﬂink wat werk te besparen doordat je nu met het maaien al ﬂink wat blad
opruimt. Dat gaat straks een heleboel blazen en
harken schelen”, verwacht Kruisselbrink. Een
trekker met een kippertje had het vakantiepark al,
net als een stortplek voor groenafval.
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een twee campings zijn gelijk maar
gras hebben ze bijna allemaal. De
één vangt het op en de ander laat
het liggen. Dat laatste werkt snel en goedkoop, opruimen is daarentegen wat netter.
Bovendien lopen de campinggasten dan het
gemaaide gras niet hun tent of caravan in. En
ook scheelt het in de schoonmaaktijd van de

toiletgebouwen. Maar die voordelen hebben
wel een prijs. De machine is duurder, het
kost wat meer tijd en je moet het gras afvoeren. Maar er blijken ook andere argumenten
te spelen en uiteindelijk telt het totaalplaatje.
Daarom valt de keuze ook niet voor iedereen
op dezelfde methode, laat staan dezelfde
machine.

Kruiniger Gors, Oostvoorne
Pieter de Gooijer is hoofd servicedienst bij het
Molecaten park Kruininger Gors in Oostvoorne.
Dat is een camping met voornamelijk huisjes.
Die staan op een 106 hectare groot terrein.
Behalve de huisjes zijn er 45 seizoensplaatsen.
“Veel kantjes en kleine veldjes”, typeert Pieter
het maaiwerk op Kruiniger Gors. Dat gebeurt
met een Grasshopper en die is daarmee de hele
week bezet en komt in ongeveer anderhalve
week rond.
De Grasshopper is nog vrij nieuw, maar ook
zijn voorganger was een Grasshopper. Daarnaast is er voor de grotere stukken gras nog
een Votex-circelmaaier voorop de trekker. Gras
opvangen doet De Gooijer niet. Wel koos park
voor een extra mulchmes in de maaibalk, waardoor het gras extra klein wordt geslagen.
Voorheen maaiden de gasten met een huisje
nog vaak hun eigen gras. “Maar wij voeren dat
werk steeds meer voor hen uit. Opvangen kost
wat extra tijd en het brengt ook extra kosten
met zich mee om het gras af te voeren”, verklaart De Gooijer.
Bij de seizoensplaatsen heeft Kruininger Gors
schelpenpaden liggen en een stukje bestrating.
Daardoor blijft het naar binnen lopen van gras
in het sanitairgebouw beperkt. Het probleem is
in elk geval niet zo groot dat het park ervoor
kiest om het gras op te vangen. Op het terrein
bij de huisjes liggen de tuintjes vaak aan een
straatje. Dus ook hier speelt het probleem
nauwelijks dat mensen het gras mee naar
binnen lopen.

Met de nieuwe Iseki-maaier kan Rick Kruisselbrink het gras opvangen. Dat voorkomt dat campinggasten het gemaaide gras mee hun tent en caravan in lopen.

De Grasshopper-maaier van het Molecaten park Kruininger Gors is voorzien van een extra mulchmes
in de maaibalk die het gras extra klein slaat.
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