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Grasgids dé leidraad 
voor kwaliteit
De Grasgids 2017 is uit: nieuwe cijfers en wederom een verbetering in genetica. De afgelopen 20 jaar is er maar liefst 30% winst geboekt op het gebied 

van genetica. Dit komt neer op 1,4% per jaar; een getal waar veredelaars van granen of koolzaad alleen maar van kunnen dromen. Mooi, natuurlijk, om 

al deze hoogwaardige rassen in de Grasgids toegelaten te krijgen, maar wat gebeurt er eigenlijk mee? Wij vroegen het twee mensen met jarenlange 

ervaring op het gebied van sportveldonderhoud en zaaiwerk. 
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Even voorstellen
Henk Kelder is werkzaam bij BOH, de Bestuurdienst 
Ommen-Hardenberg. Sinds 2001 is hij werkzaam 
bij de gemeente Ommen en inmiddels beheerder 
van zestien parken met 52 natuurgrasvelden. 
Nick Verberk is directeur Top Sport & Groen. Na 
jaren ervaring bij cultuurtechnische bedrijven 
begon hij in 2011 voor zichzelf. Inmiddels heeft hij 
zo’n 200 natuurgrasvelden in onderhoud. 

Welke mengsels zaait u en waarom? 
Henk: Wij zaaien voornamelijk de in de Grasgids 
voorgeschreven standaardmengsels, zoals SV7. 
Nick: Dat is vaak afhankelijk van wat er wordt voor-
geschreven in de aanvraag of het bestek, en van 
de tijd die we krijgen tussen het doorzaaien en het 
weer in gebruik nemen van de velden. Doorgaans 
gebruiken we voor het doorzaaien de standaard 
SV7-mengsels en bij renovaties een SV8-mengsel. 
Af en toe willen we ook weleens gebruikmaken 
van gecoat of voorgekiemd zaad, vooral als de her-
stelperiode aan de korte kant is.

Waar let u op bij de keuze voor graszaden? 
Henk: Wij proberen om al het graszaad bij één 
leverancier weg te zetten. We hebben gekozen 
voor mengsels die zaden bevatten die in de top 10 
van de Grasgids staan. Zo zijn we ervan verzekerd 
dat we een topgraszaadmengsel krijgen. Ook gaan 

we dit jaar tien velden doorzaaien volgens het 
DDS-principe, om te zien hoe de resultaten zijn. 
Nick: We stellen de vraag: hoe is de bespelingsin-
tensiteit van de velden en hoelang krijgen de vel-
den rust na het doorzaaien? En natuurlijk is de prijs 
ook niet onbelangrijk.

Wat betekent de Grasgids voor u?
Henk: De Grasgids is een geweldig handboek/
leidraad voor ons. Op basis van rassenonderzoek, 
uitgevoerd door Wageningen Plant Research, kun-
nen we het beste mengsel op onze velden zaaien. 
Nick: Wij zien het eigenlijk meer als handleiding 
of naslagwerk. We kijken er zeker niet elke dag in, 
maar vergelijken af en toe de diverse mengsels die 
worden aangeboden. Een bepaald ras kan in de 
Grasgids goed staan aangeschreven, maar je bent 
ook afhankelijk van de klimatologische omstandig-
heden tijdens en na het in- en doorzaaien. Daar is 
natuurlijk wel naar gekeken, maar we weten van 
de afgelopen jaren dat geen jaar hetzelfde is.

In hoeverre bepaalt de Grasgids uw 
mengselkeuze?
Henk: Wij vragen als gemeente mengsels die in 
de top 10 van de Grasgids staan. Leveranciers 
schrijven op basis hiervan een mengsel voor dat 
daaraan voldoet. 
Nick: Eigenlijk helemaal niet. Meestal staat er een 

bepaald mengsel voorgeschreven, zoals SV7 of 
SV8. Zo niet, dan gaan we vaak in overleg met de 
opdrachtgever en de graszaadleverancier. Samen 
kunnen we dan kijken welk mengsel het beste past 
bij de wensen en de gestelde eisen. 

Heeft u nog speciale velden/projecten? En 
welke mengsels zijn daar gebruikt? 
Henk: Wij beheren onder meer het veld van HHC 
Hardenberg BVO 2de divisie. (zie foto). Dit veld 
hebben we met het DDS-systeem doorgezaaid. 
Nick: Echt ‘speciale’ velden hebben wij niet. Wel 
kunnen we merken dat door de komst van kunst-
grasvelden de natuurgrasvelden minder te lijden 
hebben. Waar een aantal jaren geleden complete 
trainingsvelden moesten worden doorgezaaid, 
kunnen we nu volstaan met de middenbaan en 
de doelgebieden. De mengsels die we destijds 
gebruikten en nu nog steeds, zijn de standaard 
SV7-mengsels. Wel hebben we in 2015 een aantal 
velden gerenoveerd, waarbij we gebruik moesten 
maken van een mengsel met gecoat veldbeemd 
en graszaden die goed droogteresistent waren. 
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