GEK MET GRAS HAROLD DE BRUIN

Harold de Bruin (28) is groenmedewerker bij Engelen Groen, een
professioneel groenbedrijf uit Noord-Brabant. Een van zijn vaste taken
is het herstellen van de grasmat in het Goffertpark in Nijmegen na
grote popconcerten.

‘Grasherstel in

Goffertpark na
Guns N’Roses’
tekst Jelle Feenstra

‘Na een groot popconcert in het Goffertpark, zoals deze zomer het optreden van Guns N’Roses, ruimen gemeentemedewerkers de rotzooi
op. Daarna is het onze beurt. Eerst trekken we met wiedeggen de door
tienduizenden voeten muurvast aangestampte grond weer los. Vervolgens slepen we het circa vier hectare grote popfestivalveld vlak en
vullen we met een grondbak de gaten op.’

Gecoat graszaad

‘Daarna brengen we met de doorzaaimachine gecoat graszaad in de
grond, zo’n 90 kilo per hectare. Deze kunstmestcoating is noodzakelijk
om het graszaad een superstart te geven. Er komen ook op gewone
dagen zoveel mensen dat het gras zonder superstart niet overleeft. In
de wintermaanden zaaien we graszaad dat al bij heel lage temperaturen ontkiemt. De meest intensief betreden stukken grond behandelen
we na het zaaien met een beluchter. Dan kan het gras nog beter tot
volle groei komen. Vaak gaat er nog even wat kunstmest over en dan
moet de natuur de rest doen.’
‘Dit werk in het Goffertpark doen we drie of vier keer per jaar. Omdat
het park open is, werken we met de machines letterlijk tussen en om de
mensen heen. Ik vind dat prachtig! Soms is het echt slalommen tussen
de mensen door en soms vraag je vriendelijk of ze even ergens anders
willen gaan liggen. De meesten respecteren de werkzaamheden wel.’
‘Waarom ik meestal word gevraagd voor het grasherstel na een evenement? Het werk vertoont veel overeenkomsten met het jaarlijkse groot
onderhoud van voetbalvelden. Engelen Groen verzorgt tussen half april
en eind juni ruim 250 voetbalvelden in de driehoek Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen. Ik ben daarvoor een van de vaste mensen. Door de
grote tijdsdruk die daarop zit, maak je dan vaak lange werkdagen. Maar
ik hou van mijn werk, dan is dat geen punt. Het maaien en verticuteren
van voetbalvelden doe ik trouwens ook regelmatig.’

Boven: de grasmat van het Goffertpark doorzaaien is een
specialiteit van Harold de Bruin
Onder links: gaten dichten voor een nieuw concertseizoen
Onder midden: ‘Beste bezoeker, zoek alstublieft even een
ander plekje, dan kan ik zaaien’
Onder rechts: met de kunstmestcoating krijgen graszaden in
het park een superstart

Goede machinist én groene vingers

‘Ik heb altijd wel iets gehad met gras en met groen, waarschijnlijk omdat
het werken in de natuur mij aanspreekt. Zo belandde ik op de hoveniersschool in Boxtel. Daar kwam ik er al snel achter dat het echte hovenierswerk met de handen mij wat te beperkt is. Het rijden op grote machines, zoals de trekker of de vrachtwagen, vind ik minstens zo
uitdagend. Vrachtwagenwerkzaamheden doe ik hier ook volop. Daarom
ben ik het beste op mijn plaats in het groot groenonderhoud. Daar moet
je én een goede machinist voor zijn én groene vingers hebben.
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