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Steenks Service uit De Lier heeft met de Stefix 
135 een machine waarmee boomtelers Mypex-
gronddoek eenvoudig kunnen reinigen voor 
een volgende teelt. De zelfrijdende machine 
laat dankzij de brede banden geen sporen na in 
de ondergrond of in het doek. Het bijzondere is 
hierbij dat voor- en achterwielen met luchtban-
den niet in hetzelfde spoor lopen. De machine 
beschikt over twee roterende borstels, met een 
tegengestelde draairichting. De linkerborstel 
is met een draaihendel verstelbaar, zodat hij 
voorbij de rechterborstel reikt. Hiervoor veegt 
de laatste ook het vuil dat de nu uitstekende 
borstel losmaakt in de opvang. Dit mechanisme 

om de rechterborstel van positie te laten veran-
deren, heeft voor de gebruiker ook als voordeel 
dat hij betonnen obstakels zoals staanders in 
kassen kan ontwijken zonder van koers te ver-
anderen. ‘Dit is dus ideaal voor het vegen langs 
hoeken of kaspoten’, zegt manager Sander 
Zuidgeest. ‘De zitveger heeft met 85 cm een 
vrij korte wielbasis, zodat hij zeer wendbaar is. 
Onder normale, droge omstandigheden kost 
het ongeveer een uur om het oppervlak van 
één hectare gronddoek te reinigen.’
De machine werkt eigenlijk als een traditionele 
rolveger, maar dan uitgerust met een stof-
zuiger. De machine verzamelt het vuil in een 

container met twee looprollen. Deze container 
met een inhoud van circa 120 liter kan worden 
losgemaakt door aan de zijkanten twee klem-
men los te maken. Het geheel werkt als een 
soort steekwagen, waardoor je hem zonder 
veel inspanning naar een afvoercontainer kunt 
rijden. De uiteindelijke opvangcontainer met 
inhoud is bewust licht gehouden, zodat tillen 
geen groot probleem oplevert. De Stefix 135 
leent zich overigens ook voor andere klussen. 
Ook in de buitenlucht kun je hem inzetten om 
antiworteldoek te reinigen van vuil en wortel-
resten. En hij kan uitstekend gebruikt worden 
om betonnen paden of vloeren van gebouwen 
te reinigen.

De beide borstels die Steenks Service standaard 
op de machine monteert, hebben een diameter 
van 25 cm en draaien met een snelheid van 
circa 1.000 rpm rond. Dankzij de hardheid kun 
je er rustig mee op een Erfgoedvloer werken 

Het reinigen van gronddoeken en antiworteldoeken met bezem en bladblazer is zó 2015! Te-

genwoordig kun je dat zittend doen – nauwkeuriger en sneller, zonder de kostbare ondergrond, 

bijvoorbeeld folie, te beschadigen met banden of borstels.
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Stevige reinigingsbeurt voor 
zacht Mypex-gronddoek 
en Erfgoedvloer voor 
volgende teelt

Vegen en zuigen op een Erfgoedvloer

Stefix reinigt antiworteldoek
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zonder dat er schade ontstaat aan het doek. De 
aandrijving is hydraulisch; het verstellen van de 
borstelarm gebeurt mechanisch.

Opzitdoekveger
Zuidgeest vertelt dat deze machine sinds zijn 
lancering in 2016 op de IPM Essen een suc-
cesnummer is: ‘Er is anno 2021 nog steeds veel 
vraag naar. Dat komt doordat deze machine 
speciaal ontworpen is om oneffen terreinen 
schoon te vegen, zoals je die zowel in de kas 
als buiten aantreft bij antiworteldoek om de 
teeltvloer te bedekken. Voorheen ruimden 

medewerkers met behulp van bladblazers of 
bezems het vuil op. Dat is een tijdrovende klus 
en het opgeblazen stof kan neerdalen op de 
omringende gewassen. Dit is uit een oogpunt 
van hygiëne niet wenselijk. Ook medewerkers 
kunnen dat fijne stof inademen. Met de Stefix 
135 is dat verleden tijd, omdat hij het fijnstof 
meteen opzuigt. Naast fijnstof wordt ook ander 
afval opgeveegd; denk hierbij aan achtergeble-
ven zaden.’

In de blauwe bessen
Een gebruiker van de Stefix is het bedrijf 
Schrijnwerkers Plants BV uit Horst. Dit is één 
van de grootste blauwebessenplantenkweke-
rijen in Europa. De kwekerij van Schrijnwerkers 
bestaat uit een containerveld van 5 hectare 
en een kas van 5000 vierkante meter. Daarin 
vinden het kweekwerk en de vermenigvuldi-
ging van twee- en driejarige planten plaats 
– een situatie dus waarin hygiënisch werken 
een belangrijke voorwaarde is. Eigenaar Leon 
Schrijnwerkers zegt hierover: ‘Dit is ontzet-
tend belangrijk bij deze teelt. Onkruidzaden 
kunnen immers in elk hoekje en gaatje 
terechtkomen. Wanneer het verwijderen niet 
zorgvuldig gebeurt, verspreiden de zaden 
zich snel over het veld en ontstaat onkruid. 
Het verwijderen van al het onkruid kost veel 
tijd en verhoogt bovendien de arbeidskosten, 
omdat dit handmatig moet gebeuren. Deze 

opzitdoekveger komt ons vooral goed van pas 
na het seizoen, als de planten op het veld zijn 
verpakt en verzonden. Eerst verwijderen we 
met een grote zuigwagen de achtergebleven 
bladeren. Vervolgens zetten we de Stefix 135 
in om de rest van het veld volledig schoon te 
vegen. Dat stofvrij opzuigen van onkruidzaden 
en bladeren in de kas is een belangrijk punt: je 
produceert geen stofwolken en het geveegde 
oppervlak blijft brandschoon.’

TECHNIEK
3 min. leestijd

Specificaties
• Motor: 13 pk Honda-benzinemotor met 
  elektrische start
• Afmetingen l x b x h: 2.000 x 1.270 x 
  1.450 mm
• Veegbreedtes: met centrale borstel: 
  700 mm 
• met twee zijborstels: 1.350 mm
• met twee zijborstels aan één zijde: 
  1210 mm
• Filteroppervlak: 6 m2 met elektrische 
  filterklopper
• Achterwielaandrijving: hydraulisch
• Vuilcontainer: uitneembaar, 120 liter
• Leeg gewicht: 435 kg
• Draaicirkel: 3.500 mm

Over Steenks Service
Freek Steenks richtte dit bedrijf in 1983 als eenmanszaak op. Hij begon onder meer met het 
sleutelen aan tuinbouwmachines en het uitvoeren van reparaties en onderhoud daaraan. 
Verder begon hij met de verkoop van de machines waarmee hij dankzij zijn werk al veelvuldig 
in aanraking kwam. Ook de tweede generatie ging deelnemen in het familiebedrijf, doordat 
onder andere Wouter Steenks in dienst kwam. Dankzij de flinke schaalvergroting in de tuin-
bouw had Steenks Service de wind in de zeilen. Er werken nu 23 medewerkers. De vraag naar 
tuinbouwmachines veranderde: ze moesten een hogere capaciteit en meer functionaliteiten 
hebben. Wouter Steenks: ‘Hierdoor ontstond er bij ons behoefte aan specialisten. We veran-
derden onze bedrijfsstrategie door het assortiment te verkleinen. We lieten medewerkers zich 
specialiseren in de nieuwe (huidige) machinelijn. Alle monteurs kregen bijscholing, zodat ze 
alles van de machines weten. We leidden hen op tot echte specialisten op hun vakgebied.’ Het 
managementteam bestaat thans uit Wouter Steenks en Sander Zuidgeest. Naast Nederlandse 
bedrijven doen ondernemingen van over de hele wereld een beroep op hun producten en 
diensten. Het gaat hierbij om machines voor de tuinbouw en voor de industrie. 

‘De Stefix is ideaal voor het vegen 
langs hoeken of kaspoten’

De 120-litervuilcontainer van de 

Stefix 135 is uitneembaar.

Samen met Wouter Steenks leidt Sander Zuidgeest, hier op 

foto, de onderneming, die onder meer vijftien soorten machi-

nes in het assortiment voert.
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