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Goof Rijndorp houdt pleidooi voor samenwerking om tot IPM te komen

Na jaren waarin veel over de Green Deal gepraat is, maar weinig actie werd ondernomen, is het uur U inmiddels bijna aangebroken. Het verbod op 

chemie staat voor de deur. Goof Rijndorp van Bras Fijnaart constateert dat de sector nog niet klaar is voor chemievrij beheer. Door meer kennis met 

elkaar te delen, kunnen we dat volgens hem wel voor elkaar krijgen. Zelf doet hij in dit artikel alvast een duit in het zakje.
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‘De branche is veel te 
terughoudend als het gaat 
om kennisdeling’

Goof Rijndorp van Bras Fijnaart
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Als directeur van een aannemingsbedrijf 
bezoekt Goof Rijndorp tal van sportvelden. Om 
zich heen ziet hij dat veel voetbalvelden nog 
niet klaar zijn voor de overstap naar chemievrij 
onderhoud. En dat terwijl de sector tijd gehad 
heeft om zich voor te bereiden. Daarom trekt 
hij nu aan de bel. ‘Ik maak me best zorgen’, zegt 
hij direct. ‘Er is te weinig gebeurd en we heb-
ben tijd verloren die keihard nodig is. Nu kun-
nen we daar nog iets aan doen, voordat het te 
laat is. We moeten de koppen bij elkaar steken. 
Waar blijft bijvoorbeeld de handleiding voor 
IPM? Die moet nu als de wiedeweerga samen-
gesteld worden!’

Selectief delen
Om IPM tot stand te brengen, moet er in eerste 
instantie goed grasveldbeheer worden uitge-
voerd. Er is samenwerking nodig om dat op alle 
velden voor elkaar te krijgen. ‘Maar ik zie veel 
eilandjes, bedrijven die een goede methode 
liever exclusief voor zichzelf houden’, zegt 
Rijndorp. ‘De branche is veel te terughoudend 
als het gaat om kennisdeling.’ Als voorbeeld 
van hoe het ook kan, noemt hij de golfbranche. 
Greenkeepers hebben app-groepen, wisselen 
ervaringen uit en hebben vaak GEO On Course, 
een online portal waarmee golfbanen gesti-
muleerd worden om bewust om te gaan met 

de natuur en het milieu. ‘Ook in de sportsector 
moeten we een protocol maken om in de 
toekomst aan de door het ministerie vereiste 
nullijn te kunnen voldoen. Maar de branche is 
tot nu toe selectief wat betreft de kennis die 
gedeeld wordt’, zegt Rijndorp. ‘Dat moet ver-
anderen; we hebben meer eenheid nodig. De 
branchevereniging, de BSNC, kan daarbij een 
faciliterende rol spelen. Denk daarnaast ook aan 
de Nationale Grasdag, waar we elkaar ieder jaar 
treffen. De afgelopen jaren heb ik daar zelf ook 
al mijn geheimen prijsgegeven.’ Samenwerking 
kan bovendien tot mooie projecten leiden. Zo 
was Bras Fijnaart in 2016 één van de partijen 
die zich aansloten bij het O2-concept, een for-
mule voor sterkere natuurgrasvelden.

Uiteindelijk moeten fieldmanagers vanaf 2021 
werken volgens een methode op basis van IPM, 
integrated pest management. Rijndorp werkt zelf 
actief mee aan het ontwikkelen van een IPM-
methode. Chemie is alleen nog toegestaan als 
een veld nog met problemen kampt nadat die 
methode toegepast is. Een woord dat vaak valt 
in gesprekken over de Green Deal is het beken-
de ‘medicijnkastje’. Rijndorp is van mening dat 
er inderdaad zo’n kastje moet zijn, maar dus 
alleen voor noodgevallen. ‘De basis van het 
veld moet goed zijn; met een goede bodem 
en een goed gewas kom je tot een vitale gras-
mat. Als een fieldmanager ondanks die goede 
omstandigheden toch problemen heeft, en het 
onderhoud is gemonitord onder auspiciën van 
een grasdeskundige, kun je de laatste stap zet-
ten. Dan pas krijg je de sleutel van het kastje. In 
principe kan zo’n systeem ook zelfregulerend 
werken.’

Als voorbeeld van een IPM-maatregel noemt 
Rijndorp het stimuleren van de biodiversiteit. 
In de buitenruimte worden al op steeds grotere 
schaal kruidenrijke mengsels ingezaaid om 
natuurlijke vijanden van insecten aan te trek-
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‘Ik ben ervan 
overtuigd dat er 
veel meer 
innovaties in het 
land zijn’
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Wij recyclen
uw oude
kunstgras

Uiteraard onder de garantie
en zekerheid van duurzame
en verantwoorde circulaire 
verwerking.

Artificial Grass Recycling

GBN AGR is de partij die in Nederland de 
eerste circulaire verwerkingsfaciliteiten 

voor end-of-life kunstgras bouwt

Wij streven voor 100% circulaire 
verwerking van de kunstgrasmatten

Per direct tijdelijk opslag mogelijkheden 
voor kunstgras in Amsterdam
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ken. Voor sportvelden geldt volgens Rijndorp 
hetzelfde principe. ‘Je hebt op en rond een 
voetbalveld een monocultuur van gras. Zaai je 
in de randen rond de velden kruidenrijke bloe-
men in, dan trek je natuurlijke vijanden aan van 
de insecten die de grassen belagen. Met zulke 
simpele maatregelen kun je al effect hebben en 
breng je meer evenwicht in de natuur.’

Experimenteren
Chemiearm beheer betekent dat je onkruiden 
meer op een alternatieve manier moet bestrij-
den, bijvoorbeeld mechanisch. Bras Fijnaart 
heeft hier zelf al een mogelijke oplossing voor: 
er wordt geëxperimenteerd met een snijmetho-
de. Rijndorp wil deze methode na bovenstaand 
pleidooi graag delen. Bras heeft samen met GKB 

Machines een machine ontwikkeld om onkruid 
op natuurgrasvelden te snijden. Deze machine 
is nu nog alleen in gebruik bij Bras Fijnaart, 
maar wordt op een later moment mogelijk 
commercieel uitgerold. De machine is een GKB 
TopAir, oorspronkelijk een beluchter, die is 
voorzien van schijven van Vredo. Bras Fijnaart 
gebruikt de machine nu een aantal maanden. 
De machine is te monteren op een driepuntshef 
achter de compacttrekker.
Bras Fijnaart heeft dus naar bestaand materieel 
gekeken en daar een eigen draai aan gegeven 
door het pakket om te bouwen. Rijndorp legt 
uit: ‘De standaard schijvenmachines van Vredo 
snijden op een afstand van 3,5 cm. Die techniek 
is goed om breedbladige onkruiden te snijden, 
maar de Vredo heeft veel draaiende delen en 

die zijn aan slijtage onderhevig. Daarom heb-
ben we deze schijven in een toplaagbeluchter 
laten zetten. Ze staan om en om naast elkaar 
en snijden door het onkruid in de grasmat, 
zoals weegbree. Daarna ga je er nog eens met 
de wiedeg overheen en kan de mat voorlopig 
weer vooruit.’ De bewerking kost natuurlijk tijd, 
Rijndorp schat een half uur à drie kwartier per 
veld. Hoe vaak een veld zo’n bewerking nodig 
heeft, is afhankelijk van de onkruiddruk.

Ervaringen uitwisselen
De machine wordt momenteel samen met GKB 
ontwikkeld. ‘Van beide kanten wisselen we onze 
ervaringen uit’, aldus Rijndorp. Zo is al ontdekt 
dat de machine in sommige gevallen te licht 
was, dus dat is aangepast. De wisselwerking 
stemt beide partijen tevreden. Rijndorp: ‘GKB 
wil graag innoveren en vindt het een mooi 
systeem, dus er is kans dat zij het breder gaan 
uitrollen. Zij hebben er natuurlijk ook belang 
bij om in te spelen op de ontwikkelingen in de 
markt.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer inno-
vaties zijn zoals deze GKB-machine van ons’, 
zegt Rijndorp, terugkomend op zijn standpunt. 
‘Die wil ik zien! Mijn boodschap aan iedereen 
is: gewoon delen. Het is de omgekeerde wereld 
dat we minder middelen voor veldonderhoud 
krijgen, want chemie raken we kwijt, maar de 
kwaliteitsnormen blijven hetzelfde of worden 
zelfs strenger. Om daaraan te kunnen voldoen, 
zijn innovaties nodig. Voor goed IPM hebben we 
elkaar keihard nodig.’

De GKB TopAir is aangepast met schijven van Vredo.
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