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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

De 1026R is ontworpen voor een groot aantal taken. De 
standaardfuncties omvatten een hydrostatische transmissie, 
vierwielaandrijving en stuurbekrachtiging om u te helpen soepel 
te werken – plus een luxe stoel en vering, verstelbare 
stuurkolom en luxe verlichtingsset voor productiviteit 
gedurende de hele dag.  
*Actie geldig t/m 31 augutustus, zolang de voorraad strekt.  Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers, zolang de 
voorraad strekt. **De financieringsactie is geldig t/m 31 juli 2018. Vraag uw dealer naar alle voorwaarden en condities. 
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door John Deere Financial, ‘s-Hertogenbosch

KOOP EEN 1026R –
ONTVANG EEN MAAIDEK 
VOOR €1*

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

 FINANCIERING 
VANAF

0,99%**

Een van de gemeenten die inmiddels wel succes-
vol samenwerken met AlgaVelan, is de gemeente 
Weesp. MHC Weesp had last van algen en vervil-
ting in de watervelden en semiwatervelden, waar-
door het water minder goed wegzakte. Drainage 
werkte door algenvorming niet langer; regen en 
beregening leidden direct tot wateroverlast. Door 
plasvorming kon er vaak niet gespeeld of getraind 
worden. In opdracht van de gemeente Weesp 
startte AlgaVelan in maart 2017 met het wekelijks 
toedienen van MO5 Sport. Ruim een jaar later blijkt 
dat deze aanpak zijn vruchten afgeworpen heeft. 

Natuurlijke oplossing
Van de Wetering over MO5 Sport: ‘MO5 bestaat 
uit vijf groepen micro-organismen. We praten dus 
gewoon over biologie, levende materie. De micro-
organismen zorgen ervoor dat algen en ander 
verkleefd organisch materiaal versneld worden 
afgebroken tot wateroplosbare deeltjes. Daarnaast 
zorgen zij voor een omgeving waarin algen zich 
niet prettig voelen en dus geen overlast meer 
geven. Uiteindelijk heb je dan geen groene smur-
rie, plasvorming en gladheid meer.’ De gemeente 
Weesp was een van de eerste in Nederland die 
voor AlgaVelan koos. Men had daarom vooraf 
nog wat twijfels. Van de Wetering: ‘Ze wilden wel 
samenwerken, maar twijfelden over de garanties. 
AlgaVelan heeft daarom gezegd: als het niet werkt, 

draaien wij op voor de kosten. Maar de aanpak was 
effectief, en vervolgens ook nog kostenbesparend.’

Jaap Bluem houdt zich bij MHC Weesp bezig met 
het dagelijks onderhoud van de velden. Hij vertelt: 
‘Na een kleine drie maanden toepassing van MO5 
was er hier geen enkele plasvorming meer. Zelfs 
bij twee sproeibeurten achter elkaar werkte de 
drainage nog super. De smurrie was verdwenen.’ 
De gemeente Weesp heeft daarom besloten om de 
samenwerking met AlgaVelan voort te zetten; ook 
in 2018 gebruikt men MO5 Sport.

Handen in het haar
Van de Wetering besluit: ‘Afgelopen najaar was 
in heel Nederland de algenoverlast zeer groot. 
Weesp is op tijd begonnen met de bestrijding van 
algen en er waren totaal geen problemen meer. 
Bij andere locaties in de omgeving zat men echter 
met de handen in het haar.’ Hij licht toe: ‘Omdat 
reinigingsmiddelen niet werken, schakelen som-
mige partijen uit nood over op veelvuldig intensief 
borstelen en vaker diepreinigen. Velden krijgen 
te maken met enorme slijtage en zullen veel eer-
der afgeschreven zijn, alleen maar vanwege wat 
algen. Dat is onnodig. Wij zijn dan ook trots dat de 
gemeente Weesp dit jaar weer kiest voor AlgaVelan 
voor haar semiwaterveld en haar waterveld.’ Het 
is nu afwachten of de grote gemeenten ook voor 

MO5 zullen kiezen. De eerste zijn al over de streep, 
aldus Van de Wetering. ‘Steeds meer gemeenten 
en clubs beginnen ons langzaamaan te ontdekken. 
Door publiciteit aan ons werk te geven, hopen we 
ook hen te bereiken.’

Wie in de archieven van vakblad Fieldmanager kijkt, zal zien dat wij de laatste jaren veel over algenoverlast geschreven hebben. Nu er dan eindelijk 

oplossingen tegen die overlast op de markt verschijnen, is het ongelofelijk dat deze nog niet breed opgepakt worden, stelt Ewoud van de Wetering van 

AlgaVelan. Met de toepassing MO5 Sport maakt het bedrijf uit Arnhem namelijk tal van kunstgrasvelden blijvend vrij van algen.
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ADVERTORIALHet schone waterveld van MHC Weesp, 

januari 2018.

‘Steeds meer gemeenten 
beginnen ons te ontdekken’
AlgaVelan en Weesp boeken succes in algenbestrijding
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