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Gebruiker Mark Bijkerk, eigenaar van Bouma Sport & Groen is kort en bondig over zijn kunstgrasreiniger: ‘Na een slechte ervaring met een  

reinigingsmachine van een ander merk zijn we nu zeer tevreden met de Quick-Clean. Deze machine doet wat ze zeggen dat hij doet.’

Auteur: Santi Raats

Bijkerk (Bouma Sport  
& Groen): ‘Hij doet wat  
hij belooft: hij veegt,  
klopt en zuigt!’
Kunstgrasreiniger levert bedrijfszekerheid door weinig storingen 
en goede prestaties
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In de Quick-Clean komt volgens Rudolf Molenaar 
de identiteit van GKB naar voren: het bedrijf denkt 
als machinebouwer én als aannemer. ‘GKB is 
natuurlijk allebei. Dat is terug te zien in de Quick-
Clean: hij reinigt heel grondig, maar is ook degelijk 
gebouwd.’

Bouma Sport & Groen heeft meerdere machi-
nes van GKB in zijn arsenaal, onder andere een 
Ecodresser en een Combinator. De Quick-Clean, 
met een werkbreedte van 180 cm, kan ingezet wor-
den voor reiniging van kunstgrasvelden met alle 
mogelijke soorten infill. GKB Machines laat weten 
dat de zeef in deze reinigingsmachine de grootste 
in zijn soort is. De machine vormt volgens het 
bedrijf een goede combinatie met een compact-
trekker voor een optimale gewichtsverdeling op 
het veld. De kunstgrasreiniger kan tijdens het groot 
onderhoud zowel voor oppervlaktereiniging als 
voor dieptereiniging worden ingezet.

Bedrijfszekerheid
‘We hebben de Quick-Clean nu ruim een jaar in 
gebruik. We leggen de laatste tien jaar steeds meer 
kunstgrasvelden aan en daarbij komen steeds 
meer onderhoudsklussen voor. Daarom hadden we 
eerst een andere reinigingsmachine gekocht, maar 
deze gaf geen goed reinigingsresultaat en had 
regelmatig storingen. Wanneer je iets koopt, dan 
moet het gewoon werken. Bedrijfszekerheid staat 
bovenaan. We hebben met GKB Machines goede 
ervaringen op het gebied van machinebouw. 

Ik schat dat we nog minimaal vijf jaar met deze 
machine toekunnen. Bedrijfseconomisch nemen 
we elke machine na vijf jaar opnieuw onder de 
loep. In wat voor staat verkeert de machine; moe-

ten we alleen lagers vervangen, groot onderhoud 
aan de machine uitvoeren of moeten we hem 
vervangen? De belasting speelt ook een rol voor 
de levensduur van de machine. Wij reinigen er zo’n 
honderd velden mee op jaarbasis.’

Werkproces
Voordat Bouma Sport & Groen de Quick-Clean 
inzet, borstelt men eerst met een roterende borstel 
de infill in het kunstgrasveld los, vooral langs de 
randen. Daarna wordt het veld nog eens goed los-
gehaald met een kleine wiedeg. Pas daarna gaat de 
Quick-Clean er één of twee keer overheen. Bijkerk 
legt uit: ‘De Quick-Clean hebben we binnen enkele 
minuten aan onze 50 pk-trekker gekoppeld, dus we 
kunnen altijd snel van start. De werksnelheid is ook 
hoog: hij kan tot 5 km per uur. De machine borstelt 
eerst de vervuilde infill in de mat los en brengt 
deze op een schudzeef. Licht vuil, zoals fijnstof, 
wordt afgezogen en afgevoerd naar een wegwerp-
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Cees Kortekaas, manager Sportparken van de gemeente 
Den Haag.

stofzak. Grof vuil komt terecht in de bakken aan de 
achterzijde van de machine. Daarna valt de infill 
door de zeef terug op de mat. Afhankelijk van de 
mate van vervuiling van de mat gebruiken we een 
van de drie typen bijgeleverde zeven, van grof tot 
fijn. De inhoud van de opvangbak legen we in een 
afvalcontainer; de volle stofzak gooien we weg.’ 
Bijkerk grinnikt: ‘Net als in die andere reclameslo-
gan geldt ook voor deze machine: hij klopt, veegt 
en zuigt. Hij is goed wendbaar en kan met zijn 
breedte van 180 cm overal naar binnen rijden op 
de sportparken. De toegangspoorten van velden 
zijn meestal 2,50 tot 3 m breed. Zeker onder droge 
omstandigheden is de zuigende werking optimaal 
en reinigt de machine behoorlijk diep. We zetten 
hem daarom in bij groot onderhoud en daarnaast 
nog een tot twee keer per jaar op de velden, 
afhankelijk van de ligging. Wanneer een veld onder 
de bomen ligt, op een locatie met veel fijnstof of 
stedelijk afval, in een windcorridor of gelijkvloers 
met de omgeving, is er vaak sprake van meer ver-
vuiling dan wanneer het in een open gebied ligt. 
Ook hangt de vervuiling af van de manier waarop 
het veld is aangelegd. Wanneer wij een veld aan-
leggen, doen we dat vaak binnen een verhoogde 
opsluitrand. Hierdoor waait het vuil vaak tegen de 
rand aan en komt het in mindere mate op het veld 
terecht.’

Soorten velden
Bouma Sport & Groen onderhoudt met de Quick-

Clean kunstgrasvoetbalvelden, korfbalvelden, 
hockeyvelden en tennisbanen. ‘Bij Smashcourt ligt 
de infill veel meer boven op de kunstgrasvezels; bij 
kunstgrasvoetbalvelden bevindt de infill zich meer 
tussen de vezels. Korfbalvelden en oude tennis-
banen zijn vaak zandingestrooide velden, waarbij 
zand een hoger soortelijk gewicht heeft dan rub-
ber, TPE of kurk. Alle soorten infill kunnen worden 
gereinigd.’

Onderhoud
Net als bij een stofzuiger moet men bij de Quick-
Clean regelmatig de stofzuigerzak vervangen. 
‘Ook moet je de draaiende delen bijhouden en de 
machine zelf steeds schoonmaken. Allemaal zaken 
die vanzelf spreken en waar je niet voor gestu-
deerd hoeft te hebben’, verklaart Bijkerk.
‘Je moet de machine in het gebruik wel goed 
afstellen. Je wilt niet te veel infill meenemen, maar 
ook niet te weinig reinigen. Daarvoor moet de 
machinegebruiker eerst kijken hoe sterk de mat 
vervuild is. Vervolgens moet hij een paar meter 
rijden om te testen wat de juiste instelling is. De 
machine is traploos in te stellen. De diepte stellen 
we in door het in- of uitdraaien van twee stelpoten.’

‘Door zijn dieptereiniging 

kunnen we er ook groot 

onderhoud mee doen’

Rudolf Molenaar
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