De twee Major-maaiers voor de opslagplaats van Sportservice Ede

Maaien met Major in
Ede en Wageningen
Sportservice Ede schaft tweede Major-cirkelmaaier aan
Sportvelden maai je met een kooimaaier, zo
was jarenlang het standpunt van Jaap Dirksen,
uitvoerder buitensport bij Sportservice Ede.
Toen hij een cirkelmaaier van Major in actie zag,
besloot hij toch van zijn principe af te wijken.
En met succes: inmiddels heeft Sportservice
Ede twee Major-cirkelmaaiers in gebruik voor
het maaien van alle velden in Ede en Wageningen.
Auteur: Nino Stuivenberg

Sportservice Ede, het sportbedrijf van de
gemeente Ede, is verantwoordelijk voor het
onderhoud van ruim 30 velden in de gemeente.
Jaap Dirksen werkt inmiddels vierenhalf jaar
bij het bedrijf, nadat hij eerder zeventien jaar
beheerder was van de sportvelden in buurgemeente Wageningen. Toen Dirksen in Ede
begon, werd er nog met kooimaaiers gemaaid.
‘Mijn idee was altijd: sportvelden maaien moet
je met een kooimaaier doen, niet met een
cirkelmaaier’, zegt Dirksen. Hij ontdekte in zijn
eerste twee jaar echter dat de kooimaaier niet
altijd een uitkomst was. ‘De velden liggen in
Ede een eind uit elkaar en dan ben je met een
kooimaaier wel beperkt. Het kost veel tijd om
die heen en weer te rijden. We hebben erover
gedacht om een bus met aanhanger te kopen
voor het vervoer, maar die zou dan tussendoor
de hele dag stilstaan en daar zou een extra
investering voor nodig zijn.’
Geen sceptici meer
Vanwege het probleem met transport besloot
Dirksen toch naar andere opties te kijken.
Op een beurs kwam hij cirkelmaaierfabrikant
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Major tegen, maar overtuigd was hij nog altijd
niet. Een bezoek aan de gemeente ’s-Hertogenbosch, waar ook een Major draaide, gaf
de doorslag. ‘We zagen daar een heel mooi
maaibeeld; eigenlijk viel me dat ontzettend
mee. Dat heeft ons aan het denken gezet. Bij
ons liggen de verste velden zo’n 17 kilometer
uit elkaar. Met een trekker voor de cirkelmaaier
heb je dat snel overbrugd. En een trekker kun je
ook gebruiken om te rollen, slepen en versnipperen – allemaal winst. We hebben daarom een
Major-maaimachine aangeschaft in combinatie
met een Fendt 208.’ Deze combinatie draait
inmiddels bijna drie jaar in Ede, naar tevredenheid van de clubs, zegt Dirksen. ‘We hadden
van de verenigingen wel wat commentaar verwacht, want daar lopen dagelijks vrijwilligers
vol passie op de velden. Maar ook hen viel het
100 procent mee.’
Egaal maaibeeld
De Major die Sportservice Ede heeft gekocht,
heeft een front-maaidek van 2,40 meter breed
en een achterdek dat bestaat uit drie delen en
in totaal 4 meter breed is. Volgens Dirksen is
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één van de voordelen van een cirkelmaaier dat
de machine egaler af te stellen is dan een kooimaaier. ‘Bij een kooimaaier verlopen de kooien
altijd wel iets. Er zijn meer bouten om af te
stellen en met vijf kooien zie je dan verschil in
het maaibeeld. In het verleden kregen we daar
weleens klachten over’, zegt Dirksen. ‘Die zijn er
nu helemaal niet meer. De Major is makkelijker
af te stellen. Je hebt daardoor over de volle
breedte een veel egaler maaibeeld.’
Volgens Dirksen is het een groot voordeel om
twee maaidekken te hebben. Hij legt uit: ‘Het
grootste voordeel van de combinatie front- en
achtermaaier is de continuïteit. Mocht je een
keer pech hebben of één van de twee dekken
kapotgaan, dan haal je die eraf en kun je toch
doormaaien. Als je met een kooimaaier een
serieus probleem hebt, staat meteen de hele
machine stil.’ Het achterdek is voor Dirksen een
van de weinige nadelen aan de machine. De
maaikwaliteit is goed, maar het dek bestaat
uit drie delen en is niet per deel opklapbaar.
‘Een kleine hoek kun je wel hebben, maar bij
een grotere hoek zou de aftakas breken’, vertelt
Dirksen.
Minder veegwerk
Sportservice Ede merkt dat de cirkelmaaier
sneller werkt dan de kooimaaier, vooral op
grote oppervlaktes. De machine is immers
groter, en zeker op grote oppervlakken zonder obstakels betaalt zich dat uit. Het nadeel
is dat hij wat minder wendbaar is. Dirksen: ‘In
hoeken maaien we met de frontmaaier, maar
achter de doelen is een kleine kooimaaier wel
wendbaar.’ Voor Dirksen wegen de voordelen
echter zwaarder. ‘Met de cirkelmaaier zijn er
bijna geen proppen meer. Met de kooimaaier
waren er grote proppen, zeker in het najaar met

Het achterdek van de maaier is 4 meter breed.

Sinds dit jaar beschikt Sportservice Ede over een tweede Major.

dauw. Met de Major hadden we in het begin
wat kleine proppen, maar toen hebben we de
schrapers van de rol gehaald. Nu zijn er praktisch geen proppen meer en het gras valt toch
gewoon van de rol af. Dat is echt een voordeel,
want we hoeven nu veel minder te vegen.’
Bandenkeuze
Omdat de Major een zware machine is, had
Dirksen vóór de aanschaf zijn bedenkingen
over de bodemdruk. In de praktijk is dit volgens
hem echter geen probleem. ‘Onze verwachting
was dat we in natte omstandigheden tegen
problemen aan zouden lopen en dat er meer
verdichting zou optreden, maar het tegendeel
is waar. Het is wel belangrijk dat de juiste banden onder de trekker zitten. Wij controleren de
velden regelmatig met een penetrometer. Toen
we nog een gedeelte met een kooimaaier maaiden, was het daar nergens zachter dan op het
deel dat we met de Major maaiden.’

Uitbreiding
Naast zijn werk in Ede is Dirksen altijd betrokken gebleven bij de monitoring van de
velden in Wageningen. Dit jaar werd er een
nieuwe stap gezet: Sportservice Ede gaat,
naast de eigen velden in Ede, ook alle velden in
Wageningen maaien. ‘We hebben de mensen
uit Wageningen eind vorig jaar gevraagd om
eens te komen kijken’, zegt Dirksen. ‘Ook zij
waren enthousiast over het maaibeeld van de
Major. Daarom gaan we daar nu ook maaien. In
totaal hebben we nu 47 velden om te maaien;
die maaien we in het groeiseizoen allemaal
twee keer per week met onze Major. We hebben nu zoveel maaiwerk dat we onlangs een
tweede Major-cirkelmaaier aangeschaft hebben, nu in combinatie met een Fendt 211.’
In aanschaf is de combinatie van een trekker
en Major-cirkelmaaier duurder dan een kooimaaier. Daar staat tegenover dat de trekker
voor meer zaken in te zetten is, legt Dirksen uit.
‘De kooimaaier staat van november tot maart
stil. Wij zetten onze Fendt in het najaar in voor
bijvoorbeeld bezanden en versnipperen, of
om te rollen en mest te strooien. We gebruiken hem dus veel meer. In het onderhoud is
de Major-maaier zeker 60 procent goedkoper.
Onze kooimaaier liep naar het einde van
zijn bedrijfstijd. Dan moeten elk najaar alle
kooien eraf en geslepen worden. Bij de Majorcirkelmaaier gaat dat een stuk makkelijker. Je
kunt overal veel makkelijker bij komen, ook bij
de maaidekken.’
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