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Golf De Gulbergen in Mierlo, even ten oosten van Eindhoven, is een bijzondere vereniging.  

De 27 holes liggen op en rond een voormalige afvalberg, die het hoogste punt van Noord-

Brabant vormt. Met een klein team houdt hoofdgreenkeeper Wiljan Verschuijten de baan in 

conditie. De lemige grond vraagt relatief weinig bemesting, maar is ’s winters behoorlijk nat. 

Met 1.100 leden is Golf De Gulbergen een van de 
grootste verenigingen in de regio Eindhoven. De 
baan ligt in een 300 ha groot recreatiegebied, met 
de Gulberg als moeilijk te missen middelpunt. De 
vereniging werd 25 jaar geleden opgericht en telde 
aanvankelijk negen holes. Naast deze ‘Old Course’ 
werd later nog een 18 holes baan aangelegd. 
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strooien. Het is een mooi product om mee bij  
te sturen.”

Natte voeten
Met zijn lemige toplaag heeft het glooiende ter-
rein soms moeite om alle winterse neerslag goed 
te verwerken. Het water stroomt vlot af naar de 
lagere delen, waar het behoorlijk drassig kan zijn. 
En ook daar liggen holes. “Daar had de architect 

misschien wat meer 
rekening mee moe-
ten houden, want 
bepaalde delen zijn 
soms wekenlang niet 
bespeelbaar”, vertelt 

de hoofdgreenkeeper. “Dat is men in deze regio, 
waar overwegend zandgronden liggen, beslist niet 
gewend.”
Het moet gezegd dat het terrein naast de lager 
gelegen paden knap zompig is. Wie zonder op te 
letten het centimeters hoge gras van de roughs 
betreedt, kan gemakkelijk natte voeten krijgen. 
“Eigenlijk is het al vanaf december een hele 
uitdaging om de baan goed in conditie te houden”, 
aldus Verschuijten. “Het gras is voortdurend aan 
de groei gebleven, maar tot nu toe hebben we niet 
kunnen maaien. In februari moesten we zelfs een 
paar weken dicht, wat voor de leden natuurlijk 
een teleurstelling was. Nu is het al een paar dagen 
zonnig weer, dus ik denk dat we over een dag of 
drie met de maaier de baan op kunnen. Dan zien 
we vast een hoop blije gezichten.”

Green Deal
Het onderhoudsteam van De Gulbergen telt drie 
vaste medewerkers. In de zomer, wanneer de 
fairways en roughs regelmatig gemaaid moeten  
worden, huurt Verschuijten tijdelijk extra  
mankracht in. Het beheer staat al enkele jaren  
in het teken van verduurzaming, want zoals  
vele golf banen heeft ook De Gulbergen zich  
gecommitteerd aan de Green Deal transitie. 
“Wij zetten in op weerbaarheid en emissie- 
beperking. Daar sturen we op met biologische 
middelen en preparaten en met duurzame mest-
stoffen”, licht de hoofdgreenkeeper toe. “Wat 
helpt – en dat is dan weer een voordeel van een 
vochtig terrein – is dat we hier weinig last hebben 
van engerlingen.”

Verschuijten werkt graag met 
Granucote meststoffen en stuurt  

bij met Granusol vloeibaar.
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Bodemvoorraad NPK’s en andere mineralen uitzonderlijk laag

Juist nu is een compleet  
voedingspakket essentieel

Of het nu om sportvelden of om gazons 
gaat, in het hele land zijn de gevolgen van de 
langdurige groei en de natte winter duidelijk 
zichtbaar aan de teruggelopen kwaliteit van 
het gras. Op veel plaatsen is de kleur terugge-
lopen van lichtgroen naar geel, schimmels zijn 
vaak zichtbaar aanwezig en zowel de grasbe-
zetting als de vitaliteit is sterk afgenomen.

De oplossing: Bio Spring 
Bio Spring (18-3-3+2MgO+10 zeoliet) biedt 
grasplanten een compleet pakket voedings-
elementen. Naast NPK en MgO bevat het tal 
van sporenelementen, zoals B, Mo, Co, Cu, Ca, 
Si, Mn, S, Zn, Mg, Fe en K. Bio Spring is een 
langzaam vrijkomende, organisch minerale 
meststof met een hoog aandeel stikstof (N), 
aangevuld met P, K, MgO, zeoliet, calcium en 
zwavel. Het is vrij van nitraat en chloorarm.

Al zeer vroeg toepasbaar
Bio Spring is al zeer vroeg in het voorjaar 
toepasbaar op sportvelden. Het is expliciet 
ontwikkeld om bij lage bodemtemperaturen 
snel effect te sorteren. Dat gebeurt al bij 
bodemtemperaturen vanaf 5 tot 7°C. Wordt 
het na het strooien onverhoopt kouder, dan 
zorgt het zeoliet dat de voedingsstoffen niet 

Het afgelopen jaar was er sprake van een extreem lang groeiseizoen. Zelfs in december werd er nog volop gemaaid. Hierdoor 

is de bodemvoorraad NPK’s vrijwel volledig verbruikt. Ook van andere mineralen is de voorraad door opname, winterse erosie 

en uitspoeling tijdens de zeer natte start van 2016 sterk teruggelopen. Het is daarom essentieel om bij de eerste mestgift een 

compleet voedingspakket te verstrekken. Dat kan in één handeling met Bio Spring van Bio-Trio. 

uitspoelen en dat de meststof een effectieve 
werkingsduur heeft tot wel 110 dagen.
Een vroege voorjaarsgift met Bio Spring 
zorgt voor een snel herstel en een rustige, 
constante ontwikkeling van de grasplanten. 
Het biedt de planten een compleet voedings-
pakket en vult ook de bodemvoorraad aan. 
Dit stimuleert de bodembiologie en bevordert 
de ontwikkeling van een gezonde, vitale en 
weerbare grasmat. 

Onafhankelijk getest
Bio Spring is uitgebreid getest door STRI, het 
onafhankelijke en internationale onderzoeks-
instituut voor sportvelden en “appointed 
consultants for FIFA and UEFA”. De resulta-
ten tonen aan dat Bio Spring een uitermate 
geschikte meststof is voor toepassing na de 
winter. Ook onder koude condities laat Bio 
Spring een duidelijke verbetering zien van het 
grasbestand, de bladkleur en de vitaliteit van 
de planten. 
Citaat van Dr. D. Lawson PhD, Senior Research 
Officer STRI (UK): “My opinion of the Bio-Trio 
fertilizer range is that they have worked very 
well with regard to release of nitrogen for 
the maintenance of football turf, growth, and 
resilience to football wear.” 

A+ duurzaamheidslabel
Bio-Trio meststoffen vormen met recht een 
klasse apart. Dat komt zowel door de toepas-
sing van zeoliet als door de consequente 
keuze voor hoogwaardige plantaardige en 
dierlijke (categorie 3) ingrediënten. Producten 
van Bio-Trio bevatten geen dierlijke mest. 
Mede hierdoor is de gehele zeoliet houdende 
meststoffenlijn van Bio-Trio, waartoe Bio 
Spring behoort, bekroond met het hoogst 
haalbare duurzaamheidslabel A+ van NL 
Greenlabel. 

Kijk voor meer informatie op www.bio-trio.nl. 

Twintig jaar geleden verruilde Wiljan Verschuijten 
zijn baan als greenkeeper bij Golfclub Eindhoven 
voor een leidinggevende positie in Mierlo. In die 
periode verschoof het accent in het onderhoud 
naar duurzaam bemesten en het bevorderen van 
een weerbare grasmat. Aan Vitagro’s Bas van Dijk 
heeft hij in dat verband een ervaren gespreks-
partner. “Vitagro ken ik al vanuit de Eindhovense 
tijd, al heette het bedrijf toen nog Heigo”, zegt de 
hoofdgreenkeeper. 
“Het is een prettig 
bedrijf om mee 
samen te werken. 
Bas is ons vaste 
aanspreekpunt. Hij 
kent de baan goed en geeft waardevolle adviezen. 
We zien elkaar een paar keer per jaar en dat is 
voldoende. Als ik vragen heb, kan ik hem altijd 
bellen.”

Granucote
Verschuijten heeft een uitgesproken voorkeur 
voor Granucote meststoffen, omdat die geleidelijk 
vrijkomen en het gras heel lang vitaal en op kleur 
houden. “De greens zijn opgebouwd uit wit zand, 
dat weinig voedingsstoffen kan vasthouden. Daar 
bemesten we normaliter vier keer per jaar, de tees 
krijgen twee tot drie keer per jaar voeding en de 
fairways meestal maar één keer per jaar”, licht hij 
toe. “In het late voorjaar en de zomerperiode  
geven we de tees, greens en foregreens een paar 
keer een lage dosering Granusol vloeibaar. Dat is 
pure bladbemesting en 
vooral bedoeld om het 
gras nog wat langer op 
kleur te houden voordat 
we weer Granucote 

A+

Een sterk jaar in een moeilijke markt
Hoewel de budgetten voor aanleg en onder-
houd van openbaar groen en sport terreinen 
op tal van plaatsen onder druk staan, heeft  
Vitagro in 2015 goed gepresteerd. Afgaande 
op geluiden uit het veld is dat te danken aan 
een complex van factoren. Opdrachtgevers 
waarderen de betrokkenheid, deskundigheid 
en inzet van zowel de buiten- als binnen-
dienst, zijn lovend over onze logistieke  
performance en herkennen de focus op duur-
zaamheid en kwaliteit voor een eerlijke prijs. 

Dankzij die (h)erkenning is het klantenbestand 
wederom iets gegroeid bij een stabiele tot 
licht hogere omzet. Dat is beslist niet verkeerd 
in een markt die minder te besteden heeft 
en waar natuurgras nog steeds moet wijken 
voor oprukkend kunstgras. Toch – en ook dat 
stemt ons positief – lijkt kunstgras wat van 
zijn glans te verliezen. Met enige regelmaat 
verschijnen er kritische berichten in de media 
waaruit blijkt dat sporten op kunstgras tot 
meer en ernstiger blessures kan leiden en dat 
kunstgras lang niet zo’n duurzaam karakter 
heeft als ons altijd is voorgehouden. 

Wat de dienstverlening van Vitagro ook  
ondersteunt, is de samenwerking met BVB 
Substrates (zie pagina 6). Hierdoor kan 
Vitagro haar opdrachtgevers nog adequater 
voorzien van Vitagro beplantingsaarde en 
andere substraten. 

“Over een dag of drie kunnen we weer met de maaier de baan op”, schat 
Wiljan Verschuijten in. “Dan zien we vast een hoop blije gezichten.”
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Duurwerking Granucote bevalt goed 

“SDCP staat al jaren bekend  
om zijn mooie velden”

Grasmat snel vitaal en op kleur  
met Multigreen 

De gemeente Putten heeft het beheer 

van de sportvelden al enige jaren 

geleden gedecentraliseerd. “Wij 

maken de bestekken en verzorgen de 

centrale aanbesteding, het feitelijke 

beheer regelen de clubs zelf in overleg 

met de aannemer”, verklaart senior 

groenmedewerker Gert van Asselt. 

“Voor zover ik kan nagaan, verloopt  

dat tot ieders tevredenheid.”

Afgelopen jaar kende een opvallend warm najaar met een historisch 

warme kerst. Met als gevolg relatief hoge bodemtemperaturen en een 

actieve grasmat. Het groeiseizoen lijkt de laatste jaren steeds langer te 

worden. Wanneer het gras in de wintermaanden volop actief blijft, moet er 

weloverwogen worden bemest om de velden goed in conditie te houden. Dat 

begint al in het najaar.

het aan en wij strooien het zelf. Ik kies bewust 
voor een gespreide gift in twee delen, met een 
interval van twee tot drie weken. De eerste gift 
in april stimuleert de hergroei en wanneer het 
wat warmer is en het gras meer kan opnemen, 
volgt het tweede deel.” 

Bijkomend voordeel is dat de beheerder en zijn 
vrijwilligers nog langer van de duurwerking 
profiteren. Hierdoor hoeven zij meestal pas in 
augustus opnieuw te bemesten. “Dan geven wij 
altijd wat extra kali, zodat de velden rustig af 
kunnen harden in het najaar”, vervolgt hij.  
“In november komen we nog een laatste keer 
terug om de grond te bekalken.”
Per veld beoordeelt de beheerder hoeveel 
meststoffen er gegeven worden. Hij gaat  
daarbij vooral op zijn gevoel af. “Er is een paar 
jaar lang geen grondanalyse uitgevoerd, maar 
het gras ligt er nog steeds perfect bij”, stelt hij 

Beheerder Peter Gerritsen van sportvereniging 
SDCP (Sterk Door Combinatie Putten) beaamt 
dat. “Sinds vier of vijf jaar staat Granucote aan 
de basis van ons bemestingsschema”, vertelt 

hij. “Aannemer Vaarkamp levert 

met gepaste trots vast. “Er is dit jaar nog niet 
bemest en zelfs in de doelgebieden kun je niet 
zien dat er al weer meerdere wedstrijden zijn ge-
speeld. SDCP staat al jaren bekend om zijn mooie 
velden.” Jan IJmker vult aan: “De laatste analyse 
is net binnen. Bekalken is niet meer nodig en 
het advies ligt in lijn met het schema dat Peter 
de laatste jaren hanteert. Bij het doorzaaien 
mag hij alleen nog wat extra fosfaat geven.”

“Nog even aftasten,  
maar het contact is goed”

Sinds twee jaar koopt hoofdgreenkeeper Mark Lampe van Golfclub De Pan in Bosch en Duin een deel van zijn graszaad in bij 

Vitagro. “Je blijft voortdurend zoeken naar betere rassen. Vitagro vertegenwoordigt twee producenten van naam en biedt dus 

een ruime keuze in hoogwaardige rassen en mengsels. Het is nog steeds even aftasten, maar het contact met Jan IJmker is goed.”

Sinds zijn aantreden bij De Pan heeft Lampe 
jaren werk gehad om het in de greens over-
heersende straatgras te vervangen door 
struisgras. Dat dit zonder renovatie uiteinde lijk 
lukte, schrijft hij toe aan de gecombineerde 
inzet op verschraling en pH-verlaging van de 
toplaag, holprikken, dressen en doorzaaien met 
het struisgras Manor. “Om het jaar injecteer ik 
ook zand in de greens met de Graydon. Op die 
manier houd ik de greens in de juiste conditie 
om het struisgras te laten gedijen en het 
straatgras te weren.”

De tees zaaide hij het afgelopen jaar door  
met het teemengsel van DLF, dat de rood-
zwenkrassen Cezanne en Rossinante bevat, 
aangevuld met het Engels raaigras Clementine 
en het veldbeemd ras Greenplay. Het bevalt 
hem goed. Op de fairways ligt hoofdzakelijk 
roodzwenk, dat nauwelijks wordt beregend  
en niet wordt bemest.  
“Wat er aan andere grassoorten tussen zit,  
is gewoon aan komen waaien. Voor de fairways 
is dat geen punt, maar de samenstelling van 
greens en tees luistert nauwer.”

Najaarsbemesting met gecoate  
NK meststoffen
Wie voor de najaarsbemesting een gecoate 
meststof toepaste met 4-5 maanden werking, 
zoals Multigreen Classic Autuno, heeft de 
meerwaarde daarvan ongetwijfeld bemerkt. De 
harscoating zorgt ervoor dat de stikstof geleide-

lijk vrijkomt, 

waardoor de grasmat continu voorzien blijft van 
kleine hoeveelheden stikstof. Bovendien spoelt 
hierdoor nauwelijks stikstof uit.
Voor een duurzame en optimale bemesting 
dienen de stikstof en het kalium van een coating 
te zijn voorzien. De Multigreen Magic lijn bevat 
beide hoofdelementen in de vorm van gecoate 
kaliumnitraat. Omdat deze componenten  
gecontroleerd vrijkomen, loopt de kleur van de 

grasmat minder snel achteruit 
en blijven de plantjes vitaler.

Vroeg voorjaar =  
kaliumnitraat
De gemiddelde bodemtempe-
ratuur ligt hoger dan in 2015, 
waardoor 2016 een vroeger 
voorjaar heeft. Aangezien de 
grasmat lang actief is gebleven 
in het najaar, is de voedings-
toestand van de bodem een 
stuk lager. Grondbemonste-
ring en analyse – sowieso een 
goede basis voor effectieve 
bemesting – kan hier uitsluit-
sel over geven. 

Bodemtemperatuur en bodemleven
Niet alle meststoffen zijn direct opneembaar 
voor het gras. Zo moet ureum (NH2) eerst 
door micro-organismen worden omgezet in de 
goed opneembare stikstofverbindingen NH4+ 
en NO3-. Deze micro-organismen zijn actief bij 
bodemtemperaturen vanaf 10°C. Ureum spoelt 
weliswaar niet uit, maar de hierin aanwezige 
stikstof komt pas vrij wanneer de bodemtempe-
ratuur voldoende hoog is om het bodemleven te 
activeren. Nitraatstikstof (NO3-) is daarentegen 
wel direct opneembaar.
Ook kaliumnitraat, opgebouwd uit NO3- en K+, 
geeft bij lage bodemtemperaturen onmiddellijk 
effect. Dat geldt zowel voor de stikstof- als voor 
de kaliumcomponent. 

Kalium voor stevigheid
Kalium houdt het gras mooi op kleur en zorgt 
voor stevige cellen. Dankzij dit element blijft de 
grasplant niet alleen actief met celstrekking, wat 
tot slappe stengels en bladeren kan leiden, maar 
blijft hij door celdeling ook voortdurend korte, 
compacte cellen vormen. Dit geeft een sterkere, 
weerbare grasmat.

Wie gaat voor een vitale grasmat die snel op 
kleur is, kiest daarom Multigreen Classic en/
of Multigreen Magic; langdurig werkzame 
meststoffen met deels gecoate ureum en/of 
kaliumnitraat.



Groen

76 Vitagro Groen

Anton Derks: “De slechte velden zijn al zichtbaar beter geworden”

Inzet op bodembalans pakt goed uit  
in Nijmegen

Anton Derks is al acht jaar verantwoordelijk 
voor het beheer van de Nijmeegse sportvelden. 
Sinds de gemeente vanwege noodzakelijke 
stadsuitbreiding de Waalsprong maakte en Lent 
annexeerde, liggen die voor een deel ook op de 
noordoever van de rivier. Nijmegen heeft een 
gevarieerde bodemgesteldheid met stuwwal-
len in het oosten, die overgaan in zandgronden 
en – nog lager – onvervalste rivierklei. “Ieder 
sportpark vergt zijn eigen aanpak en ook daar-
binnen zie je verschillen”, zegt de vakopzichter. 
“Dat heeft consequenties voor de bemesting, 
voor het al dan niet beregenen én voor de keuze 
van grasmengsels.”
Op het gebied van meststoffen hebben Nijme-
gen en Vitagro een lange historie. De afgelopen 
vier jaar kocht de beheerder hier ook de 
grasmengsels in. “Voorheen wisselden we vaak 
van leverancier”, blikt hij terug. “We gebruiken 
zo’n 3.000 kg graszaad per jaar en wie dat voor 
de laagste prijs kon leveren, kreeg de order. Dat 
hing samen met de starre begroting waarbin-
nen wij moesten werken. Vier jaar geleden 
verhuisden we naar een andere dienst en kreeg 
ik meer vrijheid om met budgetten te schuiven. 

Daardoor kan ik me wat meer op de lange 
termijn richten.” 

Bodembalans verbeterd
Een aspect dat daarbij extra aandacht krijgt, 
is de bodembalans. “Daarmee bedoel ik met 
name de verhouding tussen kalium, calcium 
en magnesium”, licht de beheerder toe. “Die is 
erg bepalend voor een evenwichtige opname 
van voedingsstoffen door de grasplanten. Een 
overmaat van het ene element gaat ten koste 
van de opname van een ander element. Op ad-
vies van Bas van Dijk hebben we daar de laatste 
drie jaar beter op gelet. Uit de analyses bleek 
dat de hoeveelheid opneembaar magnesium 
op een aantal plaatsen te laag was, waardoor 
de bodem in onbalans was. Dat corrigeren we 
nu door aan de basisbemesting in het voorjaar 
kieseriet toe te voegen. Dat heeft goed uitge-
pakt; de slechtste velden liggen er nu duidelijk 
beter bij.”
Het bemestingsschema bestaat grofweg uit 
Mivena Granucote 30-5-6 in het voorjaar, Haifa 
Multigreen 23-24-10 in de zomer en Granucote 
15-0-22 in het najaar. Derks: “Afhankelijk van 

de omstandigheden en weersverwachting star-
ten we bij een dagsom van 300 tot 350 ˚C. Ik 
kies bewust voor gecoate meststoffen vanwege 
de goede duurwerking en de geringe uitspoe-
ling. Het werkt een stuk efficiënter en het is 
beter voor het milieu.”

SV7 Maxima en SV7 Maxima-Dynaseed
De vakopzichter sportvelden is zeer tevreden 
over de grasmengsels SV7 Maxima en SV7 
Maxima Dynaseed, die de laatste jaren conse-
quent zijn gebruikt. “Voor de kwalitatief betere 
velden gebruiken we Maxima. Voor de velden 
met een wat minder goede conditie is Dynas-
eed zeer geschikt. Het veldbeemdzaad in dat 
mengsel krijgt een speciale voorbehandeling en 
coating, waardoor het sneller opkomt en beter 
kan concurreren met het Engels raaigras. Het 
aandeel veldbeemd is daardoor van meet af aan 
hoger en blijft ook langer op peil.” 
Juist de wat mindere velden hebben daar baat 
bij, omdat de grasmat daardoor minder snel 
uitgespeeld raakt. Veldbeemd is een erg sterke 
grassoort, maar wordt tijdens de opkomst vaak 
voorbijgestreefd door het snellere raaigras.

Ingebed tussen bosrijke stuwwallen en het open rivierenlandschap van Maas en Waal ligt Nijmegen. De oudste stad van ons 

land telt 14 sportparken met 40 natuurgrasvelden en 15 kunstgrasvelden. “De diversiteit aan grondsoorten is een factor om 

rekening mee te houden”, zegt vakopzichter sportvelden Anton Derks. “Een goede bodembalans is het halve werk.”

DSV zaden introduceert 
EUROGRASS  SV100 Maxima

Maar liefst 60% van de rassen uit de  
Grasgids top 5 is afkomstig van DSV zaden, 
de meest succesvolle veredelaar van Engels 
raaigras voor sportvelden. De populariteit van 
EUROGRASS SV7 Maxima onderstreept dit. 
Voortbordurend op het succes introduceert 
DSV Zaden EUROGRASS SV100 Maxima: 
een uitgebalanceerde combinatie van drie 
top rassen Engels raaigras, die garant staat 
voor meer speeluren, een hogere betredings-
tolerantie en een zeer hoge droogtetolerantie. 

Drie toprassen
EUROCORDUS scoort ruim een punt hoger op 

droogtetolerantie dan gemiddeld (bron: Gras-
gids 2016). Dit uit zich in een verlaagd risico 
tijdens kieming en vestiging, minder verlies 
bij droogte en per saldo dus meer planten 
per m2. EURODIAMOND en EUROSPORT zijn 
echte sportveldtypes. Hun hoge bespelings-
tolerantie vertaalt zich in heel veel speeluren. 
De combinatie van deze drie rassen geeft een 
grasmat die snel gesloten en op kleur is, en 
ook onder extreme omstandigheden lang-
durig groen en vitaal blijft. Kortom, SV100 
Maxima staat voor een sterk, duurzaam en 
veilig sportveld, dat relatief weinig onderhoud 
vergt. 

Sinds 2015 werkt Vitagro samen met de 
gerenommeerde substraatproducent BVB Sub-
strates (Bas van Buuren) uit De Lier. Dankzij 
dit partnership levert Vitagro een nog breder 
pakket beplantingsaarde en andere substra-
ten. Voor toepassing in openbaar groen en 
sportterreinen gaat het vooral om de volgende 
producten:

• Bezandingszand
• Bomenzand
• Bomengrond
• Dressgrond
• Bomenstructuur 16-32
• BVB Urbangranulaat 70-45

Bezandingszand
Met dit ogenschijnlijke standaardproduct gaat 
het op sportvelden vaak mis. Dikwijls is de pH 
te hoog, waardoor verschillende elementen 
moeilijk opneembaar worden en de opname 

soms zelfs volledig blokkeert. 
Dat kan leiden tot zichtbare 

tekorten en groeistoornissen. Vitagro levert 
bezandingszand met de juiste pH, waardoor 
alle elementen opneembaar blijven.

Bomenzand en bomengrond
Bomenzand kan een goede basis leggen voor 
de aangroei van bomen bij voet- en fietspaden. 
Het voorkomt nazakken, vermindert de opdruk 
door wortels en houdt water vast.
Bomengrond bevordert het goed aanslaan 
en uitgroeien van nieuw te planten bomen. 
Het bevat alle benodigde elementen voor een 
succesvolle hergroei en is bovendien rijk aan 
bodemleven. De open structuur zorgt voor 
voldoende beluchting van de wortelzone en 
een gezonde water/luchthuishouding.

Dressgrond
Met de juiste dressgrond kunnen veel verbe-
teringen bereikt worden. Van belang is dat 
er goed gekeken wordt naar de bestaande 
situatie, zodat er geen knelpunten ontstaan in 
relatie tot waterhuishouding, organische stof, 

beworteling en microbiologisch leven. Het 
aanbieden van goede dressgond vergt maat-
werk en juist daar ligt de kracht van Vitagro.

Structuurgrond en granulaat
Bomenstructuur 16-32 is ontwikkeld voor 
bomen die in een omgeving van licht belaste 
wegen en parkeerplaatsen staan. Dit draag-
krachtige mengsel bestaat uit een opbouw 
van vulkanisch gesteente, aangevuld met een 
speciale voedingsgrond. Deze structuurgrond 
heeft een hoog wateropnemend vermogen en 
een uitstekende capillaire werking, wat garant 
staat voor een goede doorworteling.
BVB Urbangranulaat 70-45 maakt wortelgroei 
onder zwaarbelaste wegen mogelijk. Het 
substraat bestaat uit een skelet van harde 
steen, vermengd met een uitgebalanceerde 
voedingsgrond. 

Voor meer informatie over beplantingsaarde 
en andere substraten kunt u terecht bij uw 
adviseur van Vitagro.

Meer keuze in beplantingsaarde  
door samenwerking BVB Substrates

“Ik kies bewust voor gecoate meststoffen vanwege  
de goede duurwerking en de geringe uitspoeling.”
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Met ruim 30 jaar praktijkervaring kent groen- en grondwerker Frans Schimmel het belang van een juiste grasmengselkeuze. 

Dat belang wordt door opdrachtgevers niet altijd onderkend. “Het ontbreekt niet alleen particulieren aan een gedegen 

productkennis”, vertelt hij. “Ook beslissers in de publieke sector weten vaak onvoldoende waar ze op moeten letten bij het 

kiezen van mengsels. Het is één van mijn taken om ze daarover te adviseren.”

Er zijn talloze grasmengsels op de markt voor uiteenlopende toepassingen.  
De ene grassoort is de andere niet en ook binnen één soort is er groot 
aanbod van rassen die over specifieke eigenschappen beschikken. Wie niet 
dagelijks met deze materie bezig is, ziet al snel door de bomen het bos niet 
meer. Dan krijgen goedkope mengsels vaak de voorkeur, terwijl dat op wat 
langere termijn vaak niet altijd de beste of voordeligste optie is, weet Frans 
Schimmel uit Vaassen. 

Veel afwegingen
De ervaren groenwerker bedient zowel particulieren als overheden, 
verenigingen, hoveniers en projectontwikkelaars. “Wie de opdrachtgever ook 
is, uiteindelijk wil iedereen een mooi resultaat zien”, zegt hij. “Om het juiste 
mengsel te kunnen kiezen, moet je weten wat het beoogde gebruiksdoel 
is, op welke grondsoort het gras komt te liggen en hoe het gesteld is met 
de voedingstoestand en de waterhuishouding. Op basis daarvan kun je 
een shortlist samenstellen en daarover in gesprek gaan. Wanneer men 
alleen geïnteresseerd is in de laagste prijs, wordt het een lastig verhaal. 
Dat klinkt misschien logisch, maar ik loop er soms toch tegenaan. Ook bij 
opdrachtgevers in de publieke sector.”

Doorzaaien
Een aspect dat hier nauw mee samenhangt, is het doorzaaien van gazons, 
recreatievelden en bermen. Iedere grasmat verandert in de loop der tijd van 
samenstelling door verschillen in kiemsnelheid en vestiging, gevoeligheid 
voor uittreding en het ‘inwaaien’ van grasachtige onkruiden zoals straat- en 
kweekgras. Tijdig doorzaaien met een op de situatie afgestemd mengsel 
houdt de samenstelling en kwaliteit van de grasbeplanting op peil en 
geeft onkruiden minder kans om zich te vestigen. Dat kan, maar hoeft niet 

altijd te gebeuren met het mengsel dat oorspronkelijk was 
ingezaaid. Ook hierbij hebben groenwerkers zoals Schimmel een 
adviserende rol. 
“Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je vaak meer 
onderhoud hebt en eerder moet doorzaaien wanneer er in eerste 
instantie een verkeerd of minderwaardig mengsel is ingezaaid”, 
voegt hij toe.

Redelijke prijs
Meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten van in- en door-
zaaien is dus geen overbodige luxe. Desondanks blijft de prijs 
een belangrijk criterium, erkent de ondernemer. “Dat is een van 
de redenen waarom ik een goede relatie heb met Vitagro”, ligt hij 
toe. “Het heeft een ruime keuze in redelijk geprijsde kwaliteits-
mengsels en je kunt er altijd terecht voor gedegen advies.  
Het is prettig om zo’n leverancier en klankbord te hebben.” 

Vitagro

Industrieweg Oost 28, 6662 NE Elst (Gld.)

T (0481) 36 41 36, F (0481) 36 41 00, E info@vitagro.nl, I www.vitagro.nl

Groenwerker Frans Schimmel uit Vaassen: 

“Keuze grasmengsels voor openbaar 
groen verdient meer aandacht”


