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In 2015 sloegen graszaadbedrijf Limagrain Advanta en machinebouwer Vredo de handen ineen, met als gezamenlijke missie meer veldbeemdgras in 

onze sportvelden te krijgen. Dit resulteerde in de revolutionaire doorzaai-innovatie Advance DDS: twee grasmengsels met gecoat Engels raaigras én 

veldbeemdgras, elk op de optimale diepte en in de optimale dosering, in één werkgang te zaaien.

Slim doorzaaien verovert 
Nederland
In introductiejaar 500 sportvelden doorgezaaid

Advance DDS combineert Advance-
zaadcoatingtechnologie met baanbrekende 
zaaitechniek. Het concept is op grote schaal door 
de praktijk omarmd: al ruim 500 sportvelden zijn 
inmiddels met de Advance DDS-methode gere-
noveerd. De grasspecialisten Jan Krijnen en Job 
Steunenberg van Advanta, die samen met Vredo 
het concept ontwikkelden, onderhouden inten-
sief contact met de cultuurtechnische bedrijven, 
gemeenten en sportclubs die op DDS inzetten. De 
ervaringen uit het eerste praktijkjaar zijn zeer goed. 

Meer speeluren
Behalve op Engels raaigras zet Advanta al jaren 
in op veldbeemdgras in sportvelden. Deze gras-
soort zorgt met zijn ondergrondse uitlopers voor 
sterkere, stabielere en vitalere velden, die beter 
tegen droogte en stress kunnen en dus bestand 

Roelofs Lemelerveld introduceerde Advance DDS ook in het stadion van Go Ahead Eagles.
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zijn tegen meer speeluren. Bekend was echter dat 
het gezaaide veldbeemdgras in de reguliere door-
zaai veelal niet volledig tot zijn recht kwam. Met 
Advance DDS is dit verleden tijd. Door de slimme 
graszaadcoating Advance wordt het potentieel van 
het veldbeemdzaadje veel beter benut, en preci-
siedoorzaai zorgt ervoor dat het zaadje in de ideale 
uitgangspositie in de grond belandt. Het resultaat 
is een twee keer zo snelle opkomst en tot wel 50% 
meer veldbeemd in de mat!

Stap naar sterkere velden
Een rondgang langs gebruikers geeft inzicht in 
de eerste ervaringen. ‘In onze missie, het maken 
van een natuurlijke tegenhanger voor kunstgras, 
is dit een heel mooie stap’, stelt Goof Rijndorp van 
Bras Fijnaart. Hij adviseert de methode bij al zijn 
klanten. Ook Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek, 
eigenaar van de allereerste Vredo DDS, wil zich 
onderscheiden door kwaliteit. ‘Deze machine voor 
precisiezaai is daarin een logische investering.’
Jan Krijnen van Advanta geeft aan dat de beste 
resultaten worden behaald met het 85% Engels 
raaigras-mengsel Victoria Advance in de voorste 
bak en het 75% veldbeemdmengsel Hattrick 
Advance in de achterste. ‘In elke zaairij is de ver-
houding Engels – veldbeemd dan perfect. Dat 
geeft het gewenste visuele beeld en de maximaal 
haalbare stabiliteit.’

MEEr DuurzAAMhEID In SportVELDbEhEEr
Onder gemeenten en sportclubs is de revolutionaire Advance DDS-methode breed opgepakt. Zoals 
bij Eduard Kruiper, sportveldbeheerder bij de gemeente Hellendoorn: ‘Veldbeemdgras is het ant-
woord op de hoge speelbelasting van onze velden. Met deze methode is de vestigingssnelheid van 
veldbeemd geen issue meer.’ Nico van Eerden van Gildebor, die 60 sportvelden in de gemeenten 
Hengelo en Hof van Twente beheert, investeerde zelf in een Vredo DDS-machine. ‘Dit is een van de 
belangrijkste innovaties van de afgelopen vijftien jaar’, stelt hij. ‘De kwaliteit van de velden is het 
visitekaartje voor de clubs en de verantwoordelijke wethouders. Met innovaties als deze kunnen 
we onze velden steeds blijven verbeteren.’ En ook de gemeente Haarlemmermeer onderschrijft 
de meerwaarde van deze vernieuwende aanpak. ‘Ik zie bij beleidsmakers en wetgevers een sterke 
trend naar meer duurzaamheid in het sportveldbeheer. Wij proberen hierop te anticiperen door 
het aandeel veldbeemdgras in onze velden te verhogen’, verklaart Huib van den Heuvel. Meer op 
advanceseeds.nl.

Eduard Kruiper Nico van Eerden Huib van den Heuvel
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