HomeGrass onderhoudsinformatie

Intro
Of het nu gaat over kunstgras voor een sportveld, tuin of speellocatie, alle soorten kunstgras
vereisen onderhoud. Goed onderhoud aan het kunstgras zorgt immers voor een mooie uitstraling en
is vereist om eventueel aanspraak te kunnen blijven doen op de gestelde garantietermijn.
Ook bij kunstgras met valdemping is onderhoud belangrijk omdat het kunstgras in combinatie met de
valdempingsplaten zorg draagt voor de juiste demping bij diverse valhoogtes. Het juiste onderhoud
van het kunstgras zorgt voor een mooie uitstraling, optimaliseert de levensduur en specifieke sporten speleigenschappen blijven beter behouden.
Home Grass onderhoudsteam
Het verwijderen van o.a. bladeren, takken, vuilresten etc. en daarbij het opborstelen van het
kunstgras zijn voorbeelden van werkzaamheden die behoren tot eenvoudig onderhoud.
Maar het reinigen van kunstgras en het uitvoeren van reparaties vereist echter meer specialisme en
vakmanschap. HomeGrass Group heeft met haar gespecialiseerd onderhoudsteam
het vakmanschap in huis en kan u bij elk onderhoud van kunstgras optimaal ondersteunen.
Wilt u er dus zeker van zijn dat het onderhoud nauwkeurig wordt uitgevoerd en daarmee het
kunstgras in goede conditie blijft, dan staat ons team voor u klaar!

Mogelijkheden en oplossingen
Ons team kan zowel eenmalig als periodiek onderhoud voor u verzorgen aan het kunstgras met elke
denkbare toepassing. Wij zorgen ervoor dat uw kunstgrasmat aan zijn eisen zal blijven voldoen en
dat u altijd kunt genieten van een optimaal verzorgde tuin of speelveld.
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Onderhoud aan uw gazon
Schoonhouden van uw gazon is het onderhoud dat u zelf kunt verrichten. Belangrijk is dat bladeren,
zaadjes en takken van onder andere bomen en planten regelmatig worden verwijderd. Deze dient u
te verwijderen om de ontkieming van onkruid te voorkomen. U kunt hiervoor het beste een harde
(nylon) bezem gebruiken. Het borstelen zorgt er tevens voor dat de grassprieten weer mooi rechtop
komen staan. Het is mogelijk dat er in het voorjaar aan de zijkant van het gazon onkruid gaan
groeien. Dit kan het beste met de hand worden verwijderd. Of, wanneer het weer het toelaat
(minstens 3 dagen achter elkaar zonnig en droog weer), kan het onkruid bestreden worden d.m.v.
een biologisch afbreekbare onkruidverdelger of strooizout. Wij kunnen u hieromtrent altijd
adviseren.

Onderhoud aan sportveld, speellocatie en kunstgras projecten (eenmalig of periodiek)
HomeGrass Group biedt specialistisch onderhoud van uw sportveld of speellocatie aan. U kunt dit
doen door middel van een onderhoudscontract van vijf jaar of een vrijstaande jaarlijkse herinnering.
Het is alleen mogelijk om een vijfjaarlijks onderhoudscontract te verkrijgen, wanneer het leggen of
renoveren van de betreffende speellocatie of het sportveld door HomeGrass Group is uitgevoerd.
Voor sport- en speelvelden die reeds gelegd zijn of enkele jaren in gebruik zijn is het mogelijk om een
jaarlijkse herinnering te krijgen. Wij komen dan graag bij u langs om uw speellocatie en/of sportveld
te bekijken en om samen met u een gewenst pakket voor onderhoud samen te stellen. HomeGrass
Group biedt in de basis drie typen onderhoud aan. Mocht u andere wensen hebben dan wordt er bij
HomeGrass Group altijd een passende oplossing geboden.

1. Klein onderhoud door HomeGrass Group
Bij aankomst vindt er systematisch inspectie van de oppervlakte plaats door ons specialistisch team.
De zandvulling wordt beoordeeld en bij alle naden en ingebrachte stukken wordt gecontroleerd of
deze losse stukken bevatten. Vervolgens wordt het sportveld of speellocatie opgeborsteld, zodat het
vuil eruit gaat. Met de borstel wordt het kunstgras ontdaan van bijvoorbeeld papier, bladeren, takjes
etc.
Deze kleine onderhoudsbeurt zorgt ervoor dat:





de zandvulling losser wordt van structuur;
mos en onkruid minder kans krijgt om aan te groeien;
het aanwezige mos geheel of gedeeltelijk verwijder wordt;
de waterdoorlatendheid verbeterd wordt door het openbreken van de toplaag, de plek waar
de meeste vervuiling zit;
 meer speel- en sportplezier kan worden beleefd door een betere valdemping.
Vervolgens wordt - indien aanwezig - het onkruid verwijderd dat tegen de opsluitband van het
kunstgras groeit. Dit gebeurt zodanig, dat ook de wortels verwijderd worden. Alle randen van de
speelplaats of het sportveld worden bespoten met een biologisch afbreekbare onkruidverdelger of
strooizout (mits het weer dit toelaat en het in de desbetreffende gemeente mag worden toegepast).
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2. Middelzwaar onderhoud door HomeGrass Group
Bij aankomst vindt er systematisch inspectie van de oppervlakte plaats door ons specialistisch team.
De zandvulling wordt beoordeeld en bij alle naden en ingebrachte stukken wordt gecontroleerd of
deze losse stukken bevatten. Tijdens de onderhoudsbeurt wordt er, afhankelijk van de oppervlakte,
een gedeelte zand afgehaald. Met een borstelmachine wordt 2- 5 mm kwartszand uit de toplaag
geborsteld. Het kwartszand wordt opgevangen en afgevoerd. De toplaag wordt voorzien van een
nieuwe laag. De nieuwe laag kwartszand wordt ingestrooid, opgeborsteld en is vrij van vervuiling.
Daar waar nodig, zal er zand bij- of ingestrooid worden. De bestrating rondom de opsluiting van de
speelplaats wordt schoongeveegd.
Deze middelzware onderhoudsbeurt zorgt ervoor dat:
 de zandvulling losser wordt van structuur;
 een toplaagje zand eruit wordt gehaald en er nieuw zand wordt ingestrooid. Hierdoor is de
valdemping hoger en dat draagt bij aan meer sport- en speelplezier;
 mos en onkruid minder kans krijgen om aan te groeien;
 door het vernieuwen van de toplaag de waterdoorlatendheid verbeterd wordt..
Vervolgens wordt - indien aanwezig - het onkruid verwijderd dat tegen de opsluitband van het
kunstgras groeit. Dit gebeurt zodanig, dat ook de wortels verwijderd worden. Alle randen van de
speelplaats of het sportveld worden bespoten met een biologisch afbreekbare onkruidverdelger of
strooizout (mits het weer dit toelaat en het in de desbetreffende gemeente mag worden toegepast).

3. Zwaar onderhoud door HomeGrass Group
Bij aankomst vindt er systematisch inspectie van de oppervlakte plaats door ons specialistisch team.
De zandvulling wordt beoordeeld en bij alle naden en ingebrachte stukken wordt gecontroleerd of
deze losse stukken bevatten. Machinaal wordt 10 – 15 mm kwartszand uit de toplaag gehaald en
daarna weer aangevuld door het instrooien van een nieuwe laag kwartszand. De bestrating rondom
de opsluiting van de speelplaats wordt schoongeveegd.
Deze zware onderhoudsbeurt zorgt ervoor dat:
 de toplaag zand eruit wordt gehaald en er nieuw zand wordt ingestrooid. Hierdoor is de
valdemping hoger en dat draagt bij aan meer sport- en speelplezier;
 mos en onkruid minder kans krijgen om aan te groeien;
 door het vernieuwen van de toplaag de waterdoorlatendheid verbeterd wordt.
De speelplaats wordt schoon gemaakt van onkruid, algen groei en vervuiling van bijvoorbeeld
zandbakken. Vervolgens wordt - indien aanwezig - het onkruid verwijderd dat tegen de opsluitband
van het kunstgras groeit. Dit gebeurt zodanig, dat ook de wortels verwijderd worden. Alle randen van
de speelplaats of het sportveld worden bespoten met een biologisch afbreekbare onkruidverdelger
of strooizout (mits het weer dit toelaat en het in de desbetreffende gemeente mag worden
toegepast).
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Voorwaarden:
 HomeGrass Group wijst u erop dat grotere reparaties door vandalisme doorberekend zullen
worden.
 Het vervuilde zand wordt door de aanvrager verwijderd.
 Onderhoudswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd wanneer het weer dit toelaat. (droog
weer)
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