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Het bedrijf blijft de naam ‘Van Leeuwen’ dragen, 
maar de toevoeging is gewijzigd in ‘landbouw-, 
tuin- en parkmachines’. ‘Wij richten ons voor-
namelijk op landbouwmachines en machines 
voor aannemers, gemeenten, maneges, cam-
pings en sportvelden’, legt Hak uit. Hij han-
delde al geruime tijd in tuin- en parkmachines. 
‘Kunstgrasonderhoud is voor mij altijd iets speci-
aals geweest; dat stamt uit de tijd dat ik bij een 
voormalige werkgever veel betrokken was bij de 
realisatie en het onderhoud van alle typen sport-
velden.’ Service staat bij het bedrijf Van Leeuwen 
hoog in het vaandel. Om klanten op locatie bij 
te staan, beschikt het bedrijf over uitgebreide 
en goed ingerichte servicewagens. ‘Het mooie 
aan Van Leeuwen is de servicedienst op locatie. 
Dat is met name voor aannemers belangrijk. 
Daarnaast zijn van alle machines bij ons ook de 
onderdelen te verkrijgen.’

Importeur SMG
Sinds kort is Van Leeuwen importeur van de 
machines van het merk SMG. Hak: ‘Vorig jaar 

kwam ik in contact met Rooden Landscape 
Solutions uit Meerssen. Zij gaven aan dat ze met 
de import van SMG wilden stoppen en op zoek 
waren naar een partij die het kon overnemen 
voor Nederland. De machines van SMG sluiten 
aan op de nieuwe richting die Van Leeuwen is 
ingeslagen sinds Arnold en ik de nieuwe eige-
naren zijn. Ik miste bij andere merken een range 
zelfrijdende machines voor de reiniging van 
kunstgrasvelden.’ SMG is een grote internatio-
nale speler op het gebied van kunstgrasaanleg, 
-onderhoud en -renovatie. Het merk heeft een 
grote fabriek in Duitsland voor de productie 
en assemblage van machines, en een groot 
onderdelenmagazijn, waardoor het wereldwijd 
snel kan leveren. Hak: ‘We zijn in de fabriek 
geweest. Er is een enorm magazijn, waar alles 
op voorraad ligt. SMG produceert alles zelf.’ Een 
speciale machine in het onderhoudsprogramma 
is bijvoorbeeld de zelfrijder voor het onderhoud 
van kunstgrasvelden. Verder produceert SMG 
multifunctionele machines met meerdere aan-
bouw- en opbouwmogelijkheden. Dankzij de 

Aan De Werven in Benthuizen staat al meer dan 

30 jaar het mechanisatiebedrijf Van Leeuwen. 

Het bedrijf richt zich op de verkoop en service 

van landbouw-, tuin- en parkmachines. Hoewel 

het aan de buitenkant niet direct te zien is, 

heeft zich hier het afgelopen jaar een veran-

dering voorgedaan. In december 2017 hebben 

Willem Hak en Arnold Dorrepaal het bedrijf 

overgenomen. 
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Van Leeuwen heeft 
SMG-machine voor  
iedere kunstgrasklus
‘We hebben de machine eerst getest en het resultaat was verbluffend’

SMG Turfboy TB2
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combinatie van verschillende elementen in één 
machine zijn deze ook aantrekkelijk geprijsd. 

Zelfrijdende reinigingsmachine
Begin vorig jaar verkocht Van Leeuwen de SMG 
Turfboy TB2 aan De Peinder, een bedrijf dat 
onder andere kunstgrasvelden onderhoudt en 
aanlegt. De zelfrijdende reinigingsmachine is 
geschikt voor kleine kunstgrasvelden en ten-
nisbanen. Hak: ‘Bij De Peinder zochten ze een 
vervangende machine voor een combitrekker 

met getrokken unit. Ik raadde de Turfboy aan.’ De 
Turfboy wordt aangedreven door een luchtge-
koelde benzinemotor van 16 pk. De roterende 
borstel verwijdert tijdens het gebruik de boven-
ste laag infill en is in diepte verstelbaar. Door 
middel van twee filters, een grof filter en een 
fijnstoffilter, wordt de infill gereinigd. Tijdens dit 
proces scheidt een zeef het vuil van de infill. Het 
trilscherm kan nauwkeurig worden afgesteld, 
variërend van 4 tot 10 mm, afhankelijk van en in 
overeenstemming met de staat van de infill. Het 
gereinigde infill-materiaal wordt in het systeem 
van de machine doorgevoerd en gaat daarna 
door een fijnstoffilter. Dit filter haalt de laatste 
resten vuil en vooral stof en de kleine fractie uit 
de infill. De borstel achter de machine werkt het 
infill-materiaal met zachte bewegingen terug in 
het kunstgras.

Zoektocht naar kleine machine
Patrick de Peinder heeft altijd in het bedrijf 
gewerkt dat in 1964 door zijn opa werd opgezet 
en in 1997 door André de Peinder werd overge-
nomen. Sinds 2016 is Patrick mede-eigenaar. Hij 
houdt zich onder andere bezig met kunstgras-
onderhoud en -aanleg. De Peinder: ‘Ik heb altijd 
in het bedrijf gewerkt, vanaf de eerste stage 
voor mijn opleiding. Ik ben helemaal onder-
aan begonnen en ik heb me omhooggewerkt 
tot waar ik nu ben, omdat ik die kans kreeg.’ 
Begin 2018 was De Peinder op zoek naar een 
compacte reinigingsmachine. ‘We zaten heel 
erg met de bereikbaarheid van tennisbanen, 
omdat onze grotere machines niet door enkele 
toegangspoortjes passen. We konden de juiste 
machine maar niet vinden. Die moest compact 
zijn, maar toch de hoge kwaliteit leveren die De 
Peinder eist. Toen stelde Willem de SMG Turfboy 

TB2 voor, omdat deze zo compact is. Dat wilden 
we graag in de praktijk uitzoeken, dus we heb-
ben de reiniger eerst getest. Het resultaat was 
verbluffend. Wat dat betreft heeft Van Leeuwen 
met SMG echt een gat in de markt gevonden. 
De Turfboy is klein, past gemakkelijk in een bus, 
maar is nog steeds erg krachtig en levert daar-
door goede kwaliteit. En hij is uit te breiden met 
diverse attributen. We reinigen jaarlijks alleen al 
zo’n 1000 tennisbanen, naast voetbalvelden en 
hockeyvelden. Het is voor ons dus een enorm 
voordeel dat we een kleinere machine hebben 
die ook door de toegangspoorten van kleine 
velden kan komen.’

Weinig slijtage
De Peinder is erg tevreden over het weinige 
onderhoud dat de machine nodig heeft. ‘Er 
wordt van maart tot en met oktober minimaal 
vijf à zes uur per dag met de machine gewerkt. 
Tijdens het groot onderhoud viel het ons op 
hoe weinig slijtage de machine vertoonde aan 
de V-snaren en de rest van de aandrijving. Juist 
omdat de machine compact is, werkt hij goed. 
Dus op de kwaliteit valt niets aan te merken. Dat 
geldt ook voor de service van Van Leeuwen: er 
valt niets negatiefs over te zeggen. Aan onze 
verwachtingen werd voldaan. Als je belt, wordt 
het direct opgelost.’ 

‘Het is een enorm 
voordeel dat we 
een kleinere  
machine hebben 
die door de 
toegangspoorten 
van kleine 
velden kan’
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