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Jacco Meijerhof is intensief met duurzame oplos-
singen en uitdagingen bezig. Daarbij valt hem 
op dat er een soort tweedeling is in het sport-
veldenwereldje als het gaat om de Green Deal. 
Enerzijds ziet hij de beperkte groep deelnemers 
die bijvoorbeeld de Grasdag bezoekt, daar goed 
oplet en er zijn voordeel mee doet. Anderzijds 
is er de groep fieldmanagers en beheerders die 
zelden een vak-event bezoeken en die volgens 
Meijerhof een informatieachterstand moet heb-
ben op het gebied van chemievrij sportveld- en 
terreinonderhoud: ‘Velen hebben de overtui-
ging dat het gebruik van chemie maar beperkt 
schadelijk is. Waar wij het onderhoud uitvoeren, 
proberen we in ons verhaal chemievrij beheer 
en biologisch bestrijden van engerlingen en 
emelten mee te nemen. Als er al een chemievrij 
gemeentelijk beleid bestaat, is het gemakkelijker 
voor een vereniging om een andere aanpak te 
realiseren. Met goed beheer en door meer naar 
de bodem te kijken dan in het verleden, kun je 
de hinder van plagen en onkruiden zeker ver-
minderen.’

Duurzaamheid in de praktijk
Jacco Meijerhof vertelt gepassioneerd over 

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek, zijn bedrijf 
in Voorst in de provincie Gelderland. Hij blijkt 
echter terughoudend als het gaat om lande-
lijke naamsbekendheid. Recentelijk benaderde 
een commerciële tv-omroep hem om mee te 
doen aan een programma met hoge kijkcijfers. 
Hij werd gevraagd om mee te werken aan een 
programma over duurzaamheid, omdat hij 
milieuvriendelijke en duurzame sportvelden 
aanlegt. ‘Ik zag ervan af. Wij bieden veel op dit 
gebied, maar als Zeeuwse of Noord-Hollandse 
clubs ons benaderen voor werkzaamheden, 
zeg ik toch nee!’, verklapt hij. Met trekkers en 
frezen door heel Nederland reizen voor een 
klus ervaart Meijerhof namelijk absoluut niet 
als duurzaam. Deze anekdote sluit mooi aan bij 
het O2-project, waaraan ook het Voorster bedrijf 
deelneemt. Landelijk zijn er nu circa veertig 
O2-velden aangelegd. Eén van de eisen is dat de 
aanleg van deze zeer goed waterdoorlatende 
sportvelden duurzaam moet gebeuren. Binnen 
dit project moeten ook de reisafstanden van 
de aannemers minimaal zijn; het zijn dus regi-
onale aannemers die zulke klussen klaren. ‘Wij 
bedienen ruwweg het gebied ten noorden van 
de A50 in Gelderland en heel Overijssel’, zegt 

Meijerhof. ‘We pretenderen in ons werk duur-
zaam te calculeren. We zitten overigens ook in 
het kunstgras, maar alleen als onderaannemer. 
Maar laten we het ditmaal alleen over gras heb-
ben’, lacht hij. ‘Recentelijk hebben we opdracht 
gekregen voor de aanleg van twee O2-velden bij 
de Witkampers in Laren (Gelderland). De kunst-
grascommissie van de vereniging daar wilde één 
van de vijf natuurgrasvelden door kunstgras ver-
vangen of een hybrideveld aanleggen. Dat zou 
gevolgen hebben op dit prachtige sportpark: 
een deel van de overige vier velden zou er in de 
toekomst vrijwel ongebruikt bij liggen. Ik vind 
dat je naar de total cost of ownership moet kijken. 
Dat hebben we de kunstgrascommissie dan ook 
voorgerekend. Op basis van speeluren kun je 
berekenen dat de rekensom voor een kunstgras- 
of hybrideveld gunstig uitvalt. Maar sla dat eens 
om per speler. Bij deze vereniging betekende het 
onherroepelijk een contributieverhoging. En tien 
jaar later, bij de vervanging van de kunstgrasmat, 
opnieuw. We kregen uiteindelijk opdracht om 
daar twee O2-velden te bouwen. En de waarde-
volle toplaag van alle vijf velden blijft behouden, 
zonder afvoerperikelen!’

Méér en beter naar de bodem kijken

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek uit het 

Veluwse Voorst heeft duurzaamheid hoog in 

het vaandel staan. Eigenaar Jacco Meijerhof 

spreekt met enthousiasme over zijn bedrijf met 

modern materieel en een toekomstbestendige 

visie. Ook maairobots spelen daarin een rol.
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Met tractor en frees door heel 
Nederland reizen is er bij aan
nemersbedrijf Hofmeijer niet bij!
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Negen robotmaaiers
Voor Meijerhof geldt de robotmaaier op sport-
parken als een duurzame machine. En dan niet 
alleen omdat zo’n apparaat zelf geen fossiele 
brandstof gebruikt. Het bedrijf ziet dit vooral in 
relatie tot chemievrij sportveldbeheer. Meijerhof 
zelf noch de verenigingen waren daar aanvan-
kelijk van overtuigd. Maar door ze te testen, kan 
Jacco Meijerhof nu uit ervaring zeggen dat de 
grasmat veel voller geworden is door het inten-
sieve kriskras robotmaaien. Hierdoor krijgen 
plaagonkruiden veel minder kans. Het bedrijf 
heeft nu negen robotmaaiers aan het werk op 
sportparken. Daarmee zit de aannemer toch wel 
in een uitzonderlijke vooroplopende positie. 
‘Het gaat om zes grote Bigmows en drie kleinere 
Parcmows van Belrobotic, die permanent op de 
sportparken gestationeerd zijn’, vertelt Meijerhof. 
‘Wij houden nu meer tijd over voor de andere 
werkzaamheden waarmee je te maken krijgt als 
je op sportvelden met minder chemie en ecolo-
gische meststoffen gaat werken.’ Robotmaaiers 
zijn natuurlijk minder zwaar en zorgen voor 
minder bodemverdichting en minder sporen. 
Wat betreft extra werkzaamheden door de 
Green Deal, zegt Meijerhof dat er nu intensiever 
doorgezaaid, geverticuteerd en belucht moet 
worden.

Werktuigenloods
Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek startte 
zijn werkzaamheden in 2011 en krijgt succes-
sievelijk steeds meer innovatieve Nederlandse 
machines in de loods, waarmee het bedrijf 
vooroploopt in de markt. Ze staan er naast de 
oude, vertrouwde wiedeg en Fieldtopmaker. 
Met beide worden successen geboekt. ‘Wij wis-
selen overigens graag van beluchtingsmethode, 
zoals met de Vertidrain en de schudbeluchter’, 
vertelt Meijerhof. ‘We kunnen zowel op het 
niveau van 30 cm als 15 cm vertidrainen, en 
ook het recycledressen in combinatie met de 
Fieldtopmaker behoort tot onze mogelijkheden. 
Deze laatste machine laat zich zo instellen dat 
je bij het afscheren van de toplaag een laagje 
grond overhoudt om de oneffenheden mee te 
slechten.’ De nieuwste aanwinst van Hofmeijer 
Civiel- en Cultuurtechniek is overigens een 

nieuwe schudfrees met een werkbreedte van 
2,5 meter. Daarmee kan het bedrijf per dag twee 
tot drie sportvelden onder handen nemen. ‘Een 
apparaat als dit, de Imants Shockwave, mag niet 
ontbreken’, vindt Meijerhof. ‘Wij zijn specialisten 
en zo ziet de markt ons ook.’ Dat ervaart hij als 
waardevol.
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Energie uit vernieuwende oplossingen
Wat is eigenlijk het motto waarmee Hofmeijer Voorst onderneemt? Jacco Meijerhof is hierover 
kort en bondig: ‘Ons doel is altijd de beste kwaliteit leveren. We accepteren niet dat  
opdrachten met een matige kwaliteit worden afgerond. We houden van klussen die onze 
nieuwsgierigheid wekken en opdrachten die om vernieuwende oplossingen vragen in de  
praktijk. Juist daar halen we de energie vandaan om altijd de beste kwaliteit te leveren en te 
zorgen voor enthousiaste gebruikers en tevreden opdrachtgevers.’ Bij Hofmeijer, als sport-
veldaannemer gestart in 2012, wordt ook sterk ingezet op duurzame relaties met accom-
modatiebeheerders. Zoals al eerder vermeld in onze vakbladen: ‘Wij concurreren niet op prijs’, 
zegt Meijerhof. ‘We gaan voor kwaliteit en starten altijd met een eenjarig contract. Daarna pas 
maken we de stap naar een vijfjarig contract. We onderhouden nu onder meer 120 voetbal-
velden. Er is bij ons nog nooit een vereniging geweest die afhaakte na zo’n eenjarig contract. 
Vanuit die achtergrond kunnen we stappen zetten. We krijgen de ruimte en men weet ons te 
vinden. Kennis zien we als het belangrijkste marketinginstrument in de sector!’

‘Nog niet alles 
wat met de Green 
Deal te maken 
heeft, is geland 
bij verenigingen 
en gemeentes’

René Dekker Buitenhout MHC 

‘We pretenderen 
in ons werk  
duurzaam te  
calculeren’ Be social 
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