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Vanuit Geldermalsen voert het bedrijf van  
Van der Haeghe al tien jaar het merk Hörger. 
‘Slechte kunstgrasreinigers worden niet meer 
gemaakt’, zegt Aard Pennings namens Van der 
Haeghe. Hij is werkzaam voor deze importeur en 
als rayon-vertegenwoordiger in Zuid-Nederland 
medeverantwoordelijk voor de verkoop van het 
merk Hörger. Wat de Hörger volgens hem anders 
maakt, is dat de roterende borstel schoksgewijs 

draait en niet met een permanente snelheid. 
Pennings: ‘Het werkt dus niet via een schud-
systeem. Ook wezenlijk anders is dat de infill  
weer actief de mat in wordt geborsteld.’ Met de 
machine kunnen drie verschillende reinigings-
behandelingen worden uitgevoerd: normale 
onderhoudsreiniging, intensieve reiniging met  
losmaken en reactivering van een gedurende 
meerdere jaren onbehandeld oppervlak.

Schoksgewijs
De infill met de verontreiniging wordt door de 
schoksgewijs draaiende borstel beter gescheiden, 
zegt Pennings. Naast grove verontreinigingen als 
bladeren, takken, steentjes, peuken, kauwgom en 
snoeppapiertjes haalt de Hörger SKU 1500 Pro ook 
fijn materiaal van de mat af. Micro-organismen als 
haren, pollen en fijnstof belanden in een aparte 
stofzak. ‘Dat weghalen van het fijne materiaal is 

‘Hörgeren’ inmiddels een begrip
Borstelmachine volledig ingeburgerd in kunstgraswereld
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Marktleider in kunstgrasreinigers is Hörger. Dat gaat zover dat beheerders onderling het werkwoord ‘hörgeren’ gebruiken. De SKU 1500 Pro is  

inmiddels uitgegroeid tot een klassieker. Maar wat is dat eigenlijk voor machine? Vertegenwoordiger Aard Pennings en gebruiker Sander Engelen  

van de gemeente Eindhoven nemen hem onder de loep.  

Auteur: Peter Voskuil



97www.fieldmanager.nl

oorspronkelijk een vinding van Hörger’, vertelt Aard 
Pennings. ‘Andere partijen zijn dat na gaan doen, 
maar Hörger loopt daar nog steeds mee voorop.’ 

Gründlichkeit
Toch was dit alles niet de aanleiding voor de 
gemeente Eindhoven om een Hörger aan te  
schaffen. Voorafgaand aan de aankoop van de 
Hörger maakte de gemeente kennis met alle 
machines. Redixum en het Duitse merk SMG zijn  
de grote concurrenten van Hörger. In Eindhoven 
gaf de Duitse Gründlichkeit en het daaraan  
gekoppelde gebruiksgemak de doorslag, vertelt 
Sander Engelen. ‘De machine is gemakkelijk af te 
stellen. Daardoor kan iedereen ermee werken  
zonder dat je eerst een hele uitleg moet geven of 
moet oefenen.’ Engelen is facilitair medewerker 
bij de afdeling maatschappelijk, vastgoed, sport. 
In totaal werken er zo’n twintig collega’s op de 
afdeling, die ongeveer tien sportparken in de stad 
beheert. In principe wordt in Eindhoven elk kunst-
grasveld één keer per jaar gereinigd. ‘Velden die 
vervuilingsgevoeliger zijn of intensiever gebruikt 
worden, doen we twee keer per jaar. Of pleksgewijs 
zelfs vaker.’ Dat laatste gebeurt onder meer op 
velden die grenzen aan een tribune; daar liggen 
peuken, kauwgom en snoeppapiertjes. 

Algen
Pennings legt nog maar eens uit waarom kunst-
grasreiniging zo belangrijk is. ‘Je verlengt de 
levensduur en kwaliteit van de mat. Elk veld is 

onderhevig aan weersinvloeden, bladval en  
vervuiling. In de loop der tijd nestelt dat zich in  
de mat. Het grote gevaar is dat alle holle ruimtes  
worden opgevuld en de mat zich verdikt. 
Uiteindelijk vormt dit een ideale voedingsbodem 
voor algen en mos. Algen, bijvoorbeeld, wil  
niemand zien op kunstgras. Dat vergroot de kans 
op uitglijden, met alle gevolgen van dien.’ 
De mat moet er losjes bovenop liggen, poreus zijn. 
Dat is ook nodig om de bal goed te laten stuiteren 
en water te laten weglopen. Bij het reinigen van 
zo’n veld wordt niet alleen de verontreiniging  
verwijderd; de mat wordt ook weer luchtig en  
de vezels worden weer rechtop gezet. 

Nieuwste type
De Hörger SKU 1500 Pro van de gemeente 
Eindhoven is onderhand zes jaar oud en het type is 
verouderd. Het nieuwste type Hörger van dezelfde 
machine is sinds drie jaar op de markt. Er zijn een 
paar kleine aanpassingen aan de machine gedaan. 
De diepte-instelling van de borstel is nu eenvoudig 
tot op de millimeter afleesbaar en instelbaar. Ook is 
er een extra afdekplaat voor de zuigmonden voor 
het fijnstof. Daardoor komt er in de stofzuigerzak-
ken voor de fijne vervuiling minder infill terecht en 
ander materiaal dat daar niet hoort. Eindgebruiker 
Engelen daarover: ‘Dat vind ik wel een wezenlijke 
verbetering ten opzichte van ons type.’
Daarnaast is er de optie van een extra rij hark-
tanden voorop, die de mat enigszins openbreekt 
voor de borstel eroverheen gaat. Deze in diepte 
verstelbare hark houdt de gemoederen bezig in 
kunstgrasland. Sommige aannemers en beheerders 
gruwelen ervan, omdat daarmee schade aan de 
mat zou worden toegebracht. Anderen moedigen 
het gebruik juist aan, omdat de mat extra goed 
wordt opgeschud en dus dieper wordt gereinigd. 
Engelen draagt als gebruiker nog een nieuwe 
mogelijke verbetering aan voor de toekomst. Hij 
moet nu de stofzakken voor in de machine met 
de hand leegzuigen om ze te hergebruiken. In die 
zakken wordt de fijne verontreiniging opgevangen. 
Engelen zou daar op termijn wel wegwerpzakken 
willen zien: ‘Dichtritsen, eruit en nieuwe erin.’ 

Hörger-weer
De machine laat volgens Engelen een prachtig, 
mooi egaal beeld na: ‘Mits de omstandigheden 
droog zijn; vooral het fijnstof pakt hij anders veel 
minder. Het is net als met een gewone stofzuiger. 
Daarmee ga je ook niet iets nats zuigen.’ 
Het ideale weer om te hörgeren is voor hem tien 
graden (of hoger) in een droge week met een  
zonnetje erbij. Vocht in de mat, dauw of regen gaat 
ten koste van de effectiviteit. Over sommige 
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velden doet hij een halve dag, over andere een 
hele. De zeefplaat, de soort infill, de leeftijd van 
de mat en de vervuiling bepalen hoe hard hij kan 
rijden. Pennings: ‘De machinist is belangrijk. Die 
moet goed voor of achter zich kijken naar het eind-
resultaat en van daaruit maatwerk leveren.’ 

Natreinigen
Hörger is naast dit alles ook goed thuis in het  
natreinigen van kunstgrasvelden en atletiekbanen. 
In Nederland zijn echter maar een handvol Hörger-
natreinigers voor kunstgras actief. 
De natreiniger spuit onder hoge druk water in 
de grasmat, waarna water met verontreiniging 
weer wordt opgenomen. Natreinigen wordt 
vaak toegepast bij hockeyvelden en velden met 
achterstallig onderhoud of om oudere velden 
een boost te geven. Pennings heeft geen hoge 
verwachtingen van de verkoop van natreinigers, 
omdat er in Nederland steeds minder sprake is van 
achterstallig onderhoud. Pennings: ‘Tien of vijftien 
jaar geleden werd er nog nauwelijks geborsteld en 
bladgeblazen. Nu worden velden per week in de 
gaten gehouden door de beheerders.’ 
In lang niet alle gemeentes is het rendabel om de 
duurste kunstgrasreinigers aan te schaffen.  
Een machine met tractor kost zomaar enkele tien-

duizenden euro’s. Een unit van het nieuwste type 
komt momenteel al snel op 19.000 euro. Daarom is 
er nog een goedkopere, eenvoudigere variant (de 
1500 Basic) die rond 14.000 euro kost. Pennings: 
‘Deze heeft een borstel met een kleinere diameter 
en werkt minder grondig.’ Links en rechts worden 
daarom ook aannemers ingehuurd om kunstgras 
te reinigen. 

Vechtmarkt
Het effect van de toegenomen aandacht voor 
kunstgrasonderhoud moet nog aan de oppervlakte 
komen. ‘Je zult zien dat sommige velden veel  
langer meegaan’, aldus de Hörger-importeur, die  
er meteen de waarschuwing bij afgeeft dat dat niet 
geldt voor alle velden. 
Buiten zaken als de soort infill en de intensiteit 
van het gebruik zitten er tegenwoordig ook grote 
verschillen in de kwaliteit van de matten zelf. 
Pennings: ‘Het is natuurlijk een vechtmarkt, waarin 

elk dubbeltje wordt omgedraaid. De kwaliteit lijdt 
wel eens onder die spanning in de markt. Ik hoor 
en zie in de praktijk dat sommige kunstgrasvelden 
de tien jaar niet eens halen. Dat vind ik schrijnend. 
Op zulke velden kun je onderhoud plegen wat je 
wilt, maar een veld dat op en versleten is, daar kan 
geen enkele machine tegenop. Je kunt het hooguit 
wat rekken, maar meer niet.’ Traditioneel probleem 
bij kunstgrasonderhoud is dat je niet altijd alles 
ziet wat er aan de gang is. Op natuurgras worden 
slechte plekken geel of bruin; bij kunstgras blijft 
alles gewoon groen. 
Sander Engelen: ‘De finetuning blijft altijd  
doorgaan als het om kunstgrasreiniging gaat.  
Maar revoluties gaan er zo een, twee, drie niet 
meer plaatsvinden, denk ik.’ 
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HEt VISItEKAArtjE VAN DE AfDElINg
Sander Engelen (gemeente Eindhoven):  ‘Als je 
aan een veld begint en het ligt er aan het eind 
van de dag strak in de banen bij, dat is voor 
mij nog altijd een kick. Die banen afwisselend 
licht en donker, dan is het net natuurgras dat 
is gemaaid. Dat geeft een goed gevoel. Het is 
het visitekaartje van de gemeente Eindhoven 
ten opzichte van de verenigingen. Dat is het 
moment dat ze echt zien dat er op een goede 
manier aan wordt gewerkt.’ 
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