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Mag het een onsje kleiner, 
sneller en wendbaarder?
Procore maaier en Groundmaster draaien als ballerina om eigen as

Henk Sjerps is eigenaar van Sjerps Landscaping en werkt vanuit Spanbroek. Zijn passie en specialisme is gras. Met zijn driedeks Toro Groundmas-

ter 4000 maait hij in de openbare ruimte en op sportvelden. Het eenmansbedrijf heeft fors geïnvesteerd in machines. In 2013 schafte Sjerps de Toro 

Groundmaster 360 aan, in 2014 de Procore 648 en in 2015 de Wave. ‘Het succes zit in de aanschaf van goede, jonge machines en een lage kostprijs’, aldus 

Sjerps. 
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Sjerps is een aanpakker. Hij durft risico’s te nemen-
wanneer hij ergens in gelooft. En geloven, dat 
deed hij direct in de Toro Procore 648, de Toro 
Groundmaster 360 en de Wave. ‘Deze machines 
hebben de toekomst’, aldus Sjerps. 

Robots gaan floppen
De robotmaaiers zullen floppen in de toekomst, 
denkt hij. ‘Ik zie de kwaliteit van de grasvelden bij 
sommige verenigingen nu al achteruit gaan. Over 
twee tot drie jaar grijpt men waarschijnlijk weer 
terug op de professionele maaiers. Ik zie in de 
markt een gat ontstaan voor kwaliteit. Daarom heb 

ik de Groundmaster 360 gekocht als aanvulling op 
mijn Toro 4000.’ 

Appels met peren vergelijken
De Groundmaster 360 vergelijken met de 
Groundmaster 4000 is als appels met peren ver-
gelijken, volgens hem. ‘Ze zijn niet voor hetzelfde 
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werk toepasbaar. De Groundmaster 4000 is 3,35 
meter breed; het is een driedelige maaier voor 
grote oppervlakten. Hij is voorzien van smart 
power, waarbij de machine zijn rijsnelheid aanpast 
aan de hoogte en dikte van het gras. Het toerental 
van de messen blijft daardoor altijd maximaal en 
dat geeft een beter maaibeeld. Het is een ideale 
machine voor parken en recreatiegebieden. De 
Groundmaster 360 is 1,82 breed en heeft één maai-
dek met drie messen. Het is een zeer wendbare 
machine. Hij spaart de graszode, omdat hij geen 
schade toebrengt. Links steekt een tweede maai-
dek uit. Deze maakt het mogelijk om scherp om 
obstakels heen te maaien in combinatie met vier-
wielbesturing en -aandrijving. Hij is 800 kg lichter 
dan zijn grote broer, de 4000. Ook is het een genot 
om op golfbanen en sportvelden te werken met de 
hendelverstelling van het maaidek. In no time zit je 
op een andere maaihoogte.’

Samengeknepen billen
Maaiers zitten met samengeknepen billen in een 
maaiomgeving met veel obstakels; ze zijn op hun 
qui-vive. En dan nog komt het geregeld voor dat 
ze een boom of bankje beschadigd achter zich 
laten. Sjerps heeft daar met de Groundmaster 
geen last van. Hij zit volledig op zijn gemak, ook 
als hij met de maaier vlak langs obstakels rijdt. ‘Ik 
ben lovend over het quad steer-besturingssysteem 

van de Groundmaster. Met dit vierwielbesturings-
systeem en het uitstekende dek aan de zijkant 
kan ik bij alle hoekjes komen om te maaien. De 
maaier vermijdt de kleinste obstakels. Ik kan er 
bijvoorbeeld strak mee om een lantaarnpaal heen 
draaien. Dat scheelt veel tijd in vergelijking met de 
Groundmaster 4000, waarbij het even duurt voor-
dat ik de dekken opnieuw heb neergelegd achter 
een boom waar ik omheen moet maaien. Bij het 
draaien beschadigt de 360-maaier het gras niet. 
Ook is het een zorg minder dat de maaier gewoon 
drempels en stoepranden op en af kan.’

Weer of geen weer
De Toro Groundmaster 360 heeft geen vierwielaan-
drijving, maar een zeer goed dek, volgens Sjerps. 
‘Hij is 700 of 800 kilo lichter dan een maaier met 
een cabine, en hij kan langer doormaaien in natte 
omstandigheden, terwijl de Groundmaster 4000 bij 
nat weer in de schuur staat. Ook plet hij het gras 
niet. Onder het dek is een sterk zuigende werking, 
waardoor het gras omhoog komt voordat hij het 
eraf slaat.’ 

Procore
De Procore is een beluchtingsmachine voor greens 
die handmatig wordt voortgetrokken. Toro claimt 
dat men hiermee in een veel kortere tijd greens 
kan bewerken. Het handmatig voorttrekken van de 

Groundmaster 360
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Procore kost wat meer tijd, volgens Sjerps. ‘Maar 
de winst behaal je op de green zelf, want daar kun 
je veel krapper draaien. De Procore is 1,30 meter 
breed. Ik prik 9 holes in 8 uur met de Procore 648. 
Dat is behoorlijk snel. Op Golfbaan Rechthuys lig-
gen krappe greens. Daarvoor is de Procore ideaal. 
Hij is zeer wendbaar en veroorzaakt weinig schade 
op de green en op de voorgreen. Normaal is de 
vertidrain moeilijk te draaien. De vertidrain van 
2,5 meter breed met holle pennen van 25 cm 
doorsnede is een zware machine. Ook heb je altijd 
een trekker nodig. De Procore heeft een eigen 
krachtbron en hierdoor is geen investering in een 
tractor nodig. Het makkelijke transport is ook een 

voordeel qua transport tussen onderlinge banen 
of voetbalvelden. Op de green geeft de Procore 
geen schade aan de mat, zoals soms wel het geval 
is met een vertidrain van 2,5 meter breed. De 
Procore is makkelijk en snel in te zetten. Het liefste 
zou ik sportverenigingen willen laten zien wat voor 
geweldige uitwerking de Procore heeft op doel-
monden’, zegt hij. ‘Dat zou ik best kosteloos willen 
bewijzen. Vooral bij profclubs is status van belang. 
Groene doelmonden zorgen daarvoor.’

Pennen
De Procore is uitgerust met 24 pennen. Door mid-
del van een snel wisselsysteem kun je verschillende 

soorten pennen gebruiken. Sjerps: ‘Procore is bui-
tengewoon snel en wendbaar op kleine greens en 
in doelgebieden. Er ontstaan ook geen beschadi-
gingen buiten de green door het gebruik van een 
grote trekker. Je kunt voor Procore 648 dezelfde 
pennen gebruiken als voor de Vertidrain 250.’ 
Sjerps werkt het liefste met een vaste set pennen. 
‘Ik werk bijvoorbeeld zelden met holle pennen. Die 
zijn minder geschikt bij nat weer en zorgen voor 
moeilijker herstel in de winter. Als het vriest, blijf je 
de hele winter met gaatjes zitten. Ik prik het liefste 
met vaste pennen van 9 mm. Dat is voldoende als 
je geen vilt hebt.’

Verdere investeringen
Op het gebied van onkruid is Sjerps ook klaar voor 
de strijd. Hij heeft begin oktober vorig jaar de 
Wave Weedcontrol aangeschaft. ‘Ik ben niet over 
een nacht ijs gegaan. Ik heb de Wave twee dagen 
lang kosteloos proef gedraaid bij tien opdracht-
gevers. Het effect was  verbluffend: het straatwerk 
kleurde de dag erna al op en het onkruid ging ook 
direct achteruit. Tegen de kerst, toen het straat-
werk natter werd, was het resultaat wat minder 
duidelijk. Maar toch ben ik overtuigd van de kwa-
liteit van deze methode. In het voorjaar zullen de 
resultaten perfect zijn. Het voordeel van de Wave 
Weedcontrol is in vergelijking  met onkruid bor-
stelen dat je de voegen tussen het straatwerk niet 
open werkt met deze warm waterbehandeling. 
Door het borstelen ontstaat er weer een voedings-
bodem voor nieuw onkruid. Een voordeel  van de 
Wave is dat het een simpele machine is. Hij zorgt 
er automatisch voor dat de temperatuur van het 
water aan het einde van de lans 98 graden Celsius 
is.’

Sjerps is nog niet klaar met inkopen. Hij is nog van 
plan om voor het sportveldonderhoud een Toro 
Reelmaster 7000 te nemen, in combinatie met 
een nieuwe Toro Triple klepelmaaier  LT F 3000. 
‘De Klepelmaaier geeft een mooi maaibeeld op 
sportvelden en is handig bij maaiachterstanden in 
verband met weersomstandigheden. Door deze 
machine in te zetten wil ik een veegbeurt proberen 
te laten vervallen. Wel maai ik voor het weekend 
met een kooimaaier om aan het beeld te voldoen,’ 
aldus de grasfanaat.

Pennen Procore 648
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