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‘De vroegere traditionele frequentiebestek-
ken voor maaien zijn al lange tijd passé’, ziet 
Jasper Zwarst. ‘Ze hebben plaatsgemaakt 
voor beeldbestekken. Dat betekent minder 
frequent maaien. De volgende stap die vanuit 
ecologisch oogpunt wordt gezet, betekent nog 
minder maaien en meer gradaties van maai-
hoogte binnen een bestek.’ Een machine die 
wat langer gras goed aankan en tegelijk mooi 
strak maait, is dan een uitkomst. De Ransomes-
klepelmaaiers zijn ontwikkeld met deze eigen-
schappen in gedachten. Daarom verwacht 
Zwarst dat groenvoorzieners ze vaker in hun 
machinepark zullen opnemen.

Langer gras
‘Veruit de meeste maaimachines die we 
momenteel verkopen, zijn cirkelmaaiers, 
maar ik verwacht een groeiende markt voor 
de klepelvariant’, verklaart hij. ‘De Ransomes-

klepelmaaier doet het zelfs nog prima bij 
slechts zes tot acht maaibeurten per jaar. Er 
is weliswaar nog extensiever gras, zoals in 
bermen, dat één of twee keer per jaar wordt 
gemaaid, en er is intensief gras, dat heel fre-
quent wordt gemaaid. Voor dat extensieve gras 
zijn deze machines niet bedoeld, maar verder 
kun je ze overal voor inzetten. Ze worden 
bijvoorbeeld ook gebruikt voor sportvelden. 
Daarop kun je zelfs mooie banen maken, net als 
met een kooimaaier. Dat doe je dan met de rol 
achter de maaibak.’

Cirkelmaaiers hebben meer moeite met lang 
gras, weet hij. ‘Daar komen ze misschien niet 
meer doorheen. Of je krijgt te maken met flinke 
dotten gras die blijven liggen.’ De Ransomes 
HM-modellen kunnen langer gras wel goed 
aan. ‘Ze zorgen bovendien dat het maaisel mooi 
uitgespreid over het gazon ligt. Dat komt door-
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dat de klepels het gras over de hele breedte 
van de maaibak direct teruggooien op het 
gazon. Het zijn daarbij ook nog mulch-klepel-
maaiers. Het maaisel wordt zo verkleind, dat je 
er direct niets meer van ziet.’

Economische keus
De Ransomes HM-machines zijn leverbaar in 
verschillende maten: met alleen één maaibak 
voor, met twee maaibakken voor en één in 
het midden, of met één voor en twee in het 
midden. De maaibreedte varieert van 1,60 tot 
3,20 meter. Een kleinere is vaak handig voor 
smallere stroken, maar alle modellen zijn vol-
gens Zwarst in principe overal inzetbaar. Het 
voordeel van de kleinere is dat die praktisch is 
op krappe locaties. Daartegenover staat dat de 
zijarmen op de grotere uitklapbaar zijn. ‘Dankzij 
deze zijarmen kan het voertuig bijvoorbeeld 
verder weg blijven van obstakels zoals bomen 
en straatmeubilair, of van slootkanten, die vaak 
zacht zijn. Daar blijf je dan ver genoeg vandaan.’

Uiterlijk verschillen de machines niet veel van 
cirkelmaaiers, zegt hij. ‘Hetzelfde voertuig is ook 
geschikt om er bijvoorbeeld een cirkel- of kooi-
maaier aan vast te maken.’ Hij verwacht dat er 
naast de klepelmachine ook nog wel een goede 
markt overblijft voor de cirkelmaaier: ‘Ten eer-
ste betreft het een economische keus en ten 
tweede houden veel mensen nu eenmaal graag 
vast aan wat ze gewend zijn.’

Complimenten
Sinds de gemeente Hoorn van de vertrouwde 
cirkelmaaiers overstapte op Ransomes-
klepelmaaiers, krijgen de machinisten volgens 
gemeenteman Niek Zwaag opvallend veel 
complimenten van omstanders. Klepelen staat 

van oudsher niet bekend als de meest verfijnde 
manier van maaien. Het is prima voor bermen, 
die één of twee keer per jaar een beurt krijgen, 
maar de gemeentelijke groenvoorziening is een 
ander verhaal. De Ransomes HM-klepelmaaiers 
rekenen af met dat beeld van relatief lompe 
machines. Ze zijn het tegendeel daarvan, 
onderstreept Zwaag. De vijf machines die de 
gemeente Hoorn aanschafte, zijn nu een half 
jaar in bedrijf en presteren volgens hem boven 
verwachting. ‘Ze geven een supermooi maai-
beeld. Elk grasveld ligt er meteen strak bij. Ook 
als je een keer een paar dagen te laat bent.’
Hoorn kocht in één keer drie HM 600-en, met 
een maaibreedte van 3,20 meter en drie maai-
bakken (één voor en twee opzij), en twee van 
het type HM380, met een maaibreedte van 
1,60 meter en één maaibak aan de voorzijde. 
Importeur Pols leverde ze via dealerbedrijf 
Voets uit Hoofddorp.

Nauwelijks waar te nemen
De machines mulchen volgens Zwaag zo goed, 
dat van het afgemaaide gras nauwelijks iets valt 
waar te nemen. ‘Dat werkt veel beter dan we 
met de cirkelmaaier gewend zijn.’ De reden is, 
weet hij, de manier van maaien. ‘Bij een cirkel-
maaier snijdt een horizontaal draaiend mes het 
gras aan de onderkant af en werpt het één kant 
op. Vooral bij wat langer gras krijg je hierdoor 
dotten, die te lang blijven liggen en die je moet 
opruimen.’

Bij de Ransomes HM-klepelmaaiers is daar 
volgens hem geen sprake van. Het deel van 
het gras dat eraf moet, wordt door de klepels 
van boven naar beneden weggeslagen. Daarbij 
wordt het maaisel tot moes geslagen en door 
dezelfde klepels teruggeworpen op het gras-
veld, gelijkmatig verspreid. ‘Je ziet het meteen 
al niet meer liggen.’

Cirkelmaaiers
Ook verder doet het maaibeeld volgens hem 
in niets onder voor dat van de cirkelmaaier. ‘De 
machines maaien mooi gelijkmatig. Daarnaast 
merken onze mensen dat de machines lekker 
rijden en dat ze goede, fijn geveerde stoelen 
hebben. Van bewoners krijgen ze veel compli-
menten over het resultaat.’ Dat is op zich al een 
prettige opsteker, maar wat zelfs voor Zwaag 
een aangename verrassing bleek, was hoe blij 
de medewerkers ermee waren. ‘Ik had niet 
verwacht dat ze hiervoor zo gevoelig zouden 
zijn. Het beeld dat ze realiseren, vinden ze wel 
degelijk belangrijk.’

Naast de vijf Ransomes-machines die in plaats 
kwamen van een aantal afgeschreven cirkel-
maaiers, heeft de gemeente Hoorn nu nog 
drie cirkelmaaiers in bedrijf. Deze zijn met vier 
jaar pas halverwege hun afschrijvingstermijn. 
Ze worden vervangen zodra ook hun acht 
dienstjaren erop zitten. Met het klepelalterna-
tief in beeld, is wat Zwaag betreft wel duidelijk 
waarvoor deze dan bij voorkeur zullen worden 
verruild.
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‘De klepels gooien 
het gemulchte 
gras over de hele 
breedte van de 
maaibak direct 
terug op het 
gazon’

‘De mensen op de 
machines blijken 
het resultaat ook 
belangrijk te 
vinden en zijn er 
tevreden mee’

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


