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Volgens Teeuwen, die het product betrekt van 

het gelijknamige Belgische bedrijf Terrazza MC, 

gaat het hier om een echte omzetmaker voor 

hoveniers. Particulieren willen graag betalen voor 

een spic en span terras. Sterk vervuilde bestrating 

wordt nu meestal gereinigd met een hogedrukrei-

niger. Op zich gaat dat prima, maar het effect is 

wel dat de complete voeg uit de bestrating wordt 

gespoten en dat al het vuil dat je verwijdert terug 

lijkt te komen op naastgelegen muren en beplan-

ting. In bepaalde gevallen spuit je zelfs het zand 

onder de stenen vandaan, zodat je ook nog eens 

het risico van een wegzakkende bestrating loopt. 

De Terrazza is niet echt snel te noemen. Grof 

geschat behandel je zo’n 400 meter per dag met 

een machine met een enkele borstel. Deze capa-

citeit kan worden opgevoerd met een dubbele 

borstel, bijvoorbeeld achter een quad. 

Terrazza reinigingsmachine: effectief, 
maar bepaald geen 30-secondenborsteltje
Ik heb geen kunstgebit en hoop daar ook nog enige tijd van verschoond te blijven. Toch gaat de met afstand meest irritante reclame in mijn 

herinnering over de reiniging van kunstgebitten. Daar moest ik aan denken toen Johan Teeuwen van het nieuwe fusiebedrijf Stierman De 

Leeuw de redactie van dit vakblad uitnodigde om hun nieuwste product, een terrasreiniger, te bekijken: een borstel waarmee je heel effec-

tief en grondig sterk vervuilde bestrating kunt reinigen. 

Auteur: Hein van Iersel

Danny Mestdag toont de stalen borstelharen.

‘Wij wilden deze vinding 

aanvankelijk in een soort 

franchisemodel aan de man 

brengen’
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Met de horizontaal ronddraaiende borstel lijkt de 

machine misschien nog het meest op een ouder-

wetse parketschuurmachine. Voor een hove-

nier in een particuliere tuin zal die relatief lage 

productie doorgaans geen bezwaar zijn. Voor 

toepassing in de openbare ruimte, waar het om 

snelheid en capaciteit gaat, is de reiniger echter 

minder geschikt. Danny Mestdag van het bedrijf 

Terrazza MC: ‘Wij wilden deze vinding aanvanke-

lijk in een soort franchisemodel aan de man bren-

gen. Daar zijn we echter van afgestapt. Iedereen 

kan de borstel nu kopen. En Stierman De Leeuw 

is onze partner voor Nederland, hoewel wij op 

Hardenberg nog een eigen stand hebben.’

Het idee achter de reinigingsmachine is de com-

binatie van twee borstels die in elkaar geklikt 

zitten. Een enigszins agressieve borstel met 

stalen borstelharen, en een zachtere, dieper lig-

gende borstel die tot in de voeg reinigt. Volgens 

Teeuwen neemt deze borstel in één moeite ook 

al het onkruid mee. Stierman De leeuw levert 

samen met de borstel ook een spuitlans, waar-

mee je het losgemaakte vuil van de bestrating 

kunt spoelen. Feitelijk levert het Belgische bedrijf 

alleen de gepatenteerde borstel. Teeuwen: 

‘Iedereen mag zelf weten op welke machine hij 

of zij deze borstel monteert. Al willen wij deze 

natuurlijk ook graag leveren.’

Terrazza terasreiniger borstel. Terrazza terasreiniger in actie.

Links schoon en rechts vuil. De enige fout die Teeuwen heeft gemaakt is de demo op de 
informatietuinen in Appeltern te houden waar geen vervuilde bestrating te vinden is.

Het idee achter de reinigings-

machine is de combinatie van 

twee borstels die in elkaar 

geklikt zitten

Sproeilans spoelt het vuil van de schone bestrating.


