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Zo duurzaam mogelijk
In de gemeente Harderwijk wordt al jaren 
gewerkt met duurzaamheid als speerpunt, ook 
op de sportvelden. Zo worden er regelmatig 
bodemprofielen gemaakt en wordt er op maat 
beregenend, alles zo voordelig mogelijk voor 
het milieu. Maatwerk op de sportvelden maakt 
hier ook deel van uit. Petersen: ‘Ook als een  
veld op de planning staat om gerenoveerd te 
worden, kijken we hoe dat zo voordelig  
mogelijk kan. En dan bedoel ik niet qua finan-
ciën, maar met het oog op de bodem. Bij het 
veld dat dit jaar gerenoveerd is, hebben we 
eerst een bodemscan gedaan en de resultaten 
waren goed. Daarom besloten we het veld kaal 
te maken met de Fieldtopmaker. Daarna is het 
met de Verti-Drain bewerkt tot een diepte van 
30 cm en vervolgens zijn we er met de schud-
frees overheen gegaan om een dunne storende 
laag op 35 cm diepte te breken. Verder is de 
toplaag onberoerd gebleven.’

Meer veldbeemd
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
op het te renoveren veld werd een bestek 
uitgezet. Ook Nijeboer Groenbeheer werd 
gevraagd om hierop in te schrijven. Een van 
de eisen was meer veldbeemd in de mat, met 
het oog op droogte- en betredingstolerantie. 
‘Daar had ik wel oren naar’, reageert Nijeboer. 
‘Ik heb in 2019 geïnvesteerd in een nieuwe 

Vredo-doorzaaimachine en die paste perfect 
bij de vraag van de gemeente Harderwijk. Job 
Steunenberg van Advanta kende ik al, dus we 
hadden contact en besloten dat dit veld perfect 
was voor het inzaaien van de mengsels Hattrick 
en Victoria. En dat heeft goed uitgepakt. Je ziet 
dat je de veldbeemd met deze machine echt 
ondieper inbrengt. Er ligt nu een mooie gras-
mat met een hoog percentage veldbeemd. Dat 
zie je zeker terug in de stevige beworteling.’

Op een prachtige najaarsdag ontmoeten we 

op één van de sportparken in Harderwijk Rienk-

Jan Nijeboer van Nijeboer Groenbeheer en  

Cees Petersen, de sportveldbeheerder in de  

gemeente Harderwijk. Onderwerp van gesprek 

is het toepassen van maatwerk op de sport-

velden met het oog op de toekomst en de 

uitvoering van de Green Deal sportvelden.
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‘Duurzaamheid is een hot 
issue voor ons’

‘Ook als een veld 
op de planning 
staat om 
gerenoveerd te 
worden, kijken  
we hoe dat zo 
voordelig  
mogelijk kan’

V.l.n.r.: Rienk-Jan Nijeboer (eigenaar van Nijeboer Groenbeheer), 

Job Steunenberg (adviseur grassen bij Advanta), Cees Petersen 

(beheerder buitensportaccommodaties gemeente Harderwijk) 

en Peter den Besten (onderhoud sportvelden gemeente 

Harderwijk)
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Aandacht voor effectief zaaien
Steunenberg vult aan: ‘Met de Vredo DDS-
doorzaaimachine krijgt doorzaaien weer meer 
aandacht in de markt. Er wordt steeds meer 
nagedacht over effectief zaaien. Het verschil 
tussen één keer of meerdere keren doorzaaien 
is goed te zien. Met drie keer kruislings door-
zaaien krijg je een prachtig resultaat; dat is de 
extra werkgang zeker waard. Daarnaast is het 
belangrijk om niet te diep te zaaien. Daarbij 
bepaalt de zaadgrootte de zaaidiepte. Zaai je 
veldbeemd te diep, op zo’n 2,5 cm, dan zal deze 
grassoort niet opkomen. Daar moet bij het 
sportveldonderhoud wel aandacht voor zijn.’
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Nijeboer investeerde in DDS-doorzaaitechniek met de daarbij aanbevolen 

graszaadmengsels; de machine is afgelopen seizoen meteen gebruikt bij 

de sportveldrenovatie in Harderwijk.

Rienk-Jan Nijeboer, eigenaar Nijeboer Groenbeheer

‘Ontzorgen op basis van duurzaam totaalconcept’

 
‘Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in de groene sector. Sinds ik 12,5 jaar geleden  
mijn eigen bedrijf ben gestart, heb ik me gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud 
van sportvelden. We bieden een duurzaam totaalconcept aan, waarbij we de klant  
volledig ontzorgen. Door de Green Deal sportvelden zie ik wel de werkzaamheden  
verschuiven, ik ben nu bijvoorbeeld veel meer bezig met chemievrij onkruidbeheer’.
 
Nijeboer Groenbeheer is een éénmanszaak, maar bij de uitvoering van alle  
werkzaam heden is gemiddeld een man of vier aan het werk.

Cees Petersen, beheerder buitensport-accommodaties gemeente Harderwijk

‘Al een aantal jaar actief bezig met duurzaamheid’

‘Alle buitensportaccommodaties van de gemeente Harderwijk heb ik in beheer – 
voetbal, hockey, handbal, korfbal en het zwembad met ligweides. We doen qua onder-
houd alles zelf en hebben daar de machines ook voor. Alleen het groot onderhoud 
besteden we uit. Duurzaamheid en circulariteit zijn hot items voor de gemeente en we 
zijn daar al een aantal jaar actief mee bezig’. 
 
Cees voert het onderhoud uit met zijn collega Peter, samen hebben ze bijna 50 jaar  
ervaring in het groen. Sinds twee jaar is Petersen actief in de functie van beheerder 
van de buitensport accommodaties.
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