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Koggeland gelooft in 
natuurgras 
Ze zijn er nog: gemeenten die onderhoud grotendeels in eigen beheer hebben

Het SBr-debacle doet vermoeden dat we alleen nog maar op gemalen autobanden sporten, maar het tegendeel is gelukkig waar. overal in Nederland 

zijn nog fieldmanagers die volop geloven in de combinatie van sport en natuurgras. Dat dit niet alleen de oudere garde is, bewijst Jan Delamarre van de 

gemeente Koggenland
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Het geloof in natuurgras is niet de enige reden 
dat Koggenland verfrissend ouderwetsch is. 
Koggenland is daarnaast ook nog eens een 
gemeente die een groot deel van het onderhoud 
van de openbare ruimte in eigen beheer heeft. Als 
ik bij Jan Delamarre op de gemeentewerf aankom, 
zit hij als hoofd van de beheerploeg gezellig koffie 
te drinken met zijn mannen. Hij neemt me direct 
mee naar zijn kantoortje voor een verse bak koffie 
en wat uitleg. Koggenland is een kleine gemeente 
met ongeveer 22.000 inwoners, met een eigen 
ploeg van vijftien mannen en vrouwen in de bui-
tendienst. Op het gebied van sportvelden doet 
deze club ongeveer alles, dat wil zeggen maaien, 
vegen, beluchten en bezanden. Alleen het groot 
onderhoud wordt uitbesteed, door het ontbreken 
van de geschikte machines zoals een dubbele 
Vredo. De ploeg van Delamarre is daarmee nog 
niet klaar, maar heeft ook een breed scala aan 
taken op het gebied van beheer van de openbare 
ruimte. Specialistisch beheer, zoals het snoeien 
van bomen, doen de medewerkers voor de hele 
gemeente, maar in een aantal wijken zijn ze ook 
verantwoordelijk voor zaken als het schoffelen van 
borders en de bestrijding van onkruid op verhar-
dingen. Wie in Koggenland ‘wijken’ zegt, bedoelt 
als snel ‘dorpen’. De gemeente is onderverdeeld 
in een aantal kleine kernen: Avenhorn, Berkhout, 
De Goorn, Grosthuizen, Hensbroek, Obdam, Oude
ndijk, Rustenburg, Scharwoude, Spierdijk, Ursem, 
Wogmeer en Zuidermeer. Daarom is de ploeg van 
Delamarre uit efficiency-oogpunt verdeeld over 
drie locaties: Opdam, Avenhorn en Ursem. Vanuit 
deze drie locaties worden alle wijken en kernen 
bewerkt.

Doorzaaien
Terug naar de sportvelden, want daarvoor heb-

ben we de toch wel lange reis naar West-Friesland 
gemaakt. Delamarre doet al het dagelijkse werk 
zelf; specialistisch onderhoud gaat naar loonbedrijf 
Kramer uit Beemster. Delamarre: ‘Wij zijn te klein 
om zelf te investeren in bijvoorbeeld een dub-
bele Vredo.’ Wat Koggenland wel zelf doet, is de 
regie houden over de werkzaamheden. Delamarre 
wil exact weten met welke mengsels dressgrond 
wordt gewerkt, maar koopt bijvoorbeeld ook zijn 
eigen graszaad in. Daarbij wordt gekeken naar de 
staat van het veld en op basis daarvan een planne-
tje gemaakt. Per veld wordt zo de soort en de hoe-
veelheid graszaad en dressgrond aangepast. De 
insteek wat betreft grasbezetting is een zo hoog 
mogelijk percentage veldbeemd. Dat probeert 
Koggenland te bereiken door Balancemaster van 
DLF in te zetten; dat is een gecoate veldbeemd. 
Voor de rest wordt gewoon standaard SV7 ingezet. 
Op termijn wil de gemeente meer gaan werken 
met de Field Top Maker. De velden worden daarbij 
afgefreesd, zodat al het gras tot op de wortel is 
verdwenen, en daarna met een Vredo doorgezaaid 
met DDS. DDS staat voor dual dosage/depth 
system. De machine kan tegelijkertijd twee ver-
schillende zaden of zaadmengsels onafhankelijk 
van elkaar doorzaaien op verschillende dieptes en 
in verschillende doseringen. Delamarre ziet dat 
dit eigenlijk de enige manier is om het gehalte 
veldbeemd in een veld omhoog te krijgen, en 
daarmee een duurzamere bespeling van het veld 
te verkrijgen. 

Maaien
Koggenland is nogal groot. Dat betekent dat 
het qua afstand lastig is om één maaier in te 
zetten voor de sportvelden en andere maaier 
in de wijk. Uit efficiency-oogpunt moet dat wel 
gecombineerd worden. Daarom wordt met de 

Ransomes-kooimaaier in anderhalf tot twee dagen 
een rondje gereden, waarbij zowel de sportvelden 
als de gazons in de wijken worden meegepakt. 
Delamarre: ‘Ideaal is het niet, maar de Ransomes-
kooimaaier wordt zo wel op een goede manier 
ingezet.’ Eén dorpskern valt daarbuiten: in Opdam 
heeft de sportclub zijn eigen maaier en maait men 
zelf. 

Kunstgras 
Koggenland stuurt nadrukkelijk op natuurgras en 
Delamarre ziet zichzelf als een echte grasman. Dat 
betekent niet dat er in de gemeente geen kunst-
gras aanwezig is, alleen doet Delamarre daar wei-
nig aan. Het dagelijks onderhoud, zoals slepen en 
borstelen, doen de clubs zelf; het groot onderhoud 
ligt in contracten bij de aannemers die de velden 
hebben aangelegd: J& E en CSO.
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Duidelijk te zien: afzonderlijke rijtjes veldbeemd en Engels raaigras. Opslag van de machines in Avenhorn.
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