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Ontregelde graszaadmarkt
Wiersema schat in dat de markt voor graszaad 
en meststoffen de komende jaren krapper zal 
worden. Hij schetst de situatie: ‘Alle graszaad-
bedrijven sluiten contracten af met telers. De 

afgelopen jaren is er krapte ontstaan, door 
de grote vraag uit China en de tegenvallende 
oogsten in de Verenigde Staten. Hierdoor 
zijn historische vraag- en aanbodstromen in 
de markt ontregeld. Daarbovenop komen de 

recente ontwikkelingen in Oekraïne, die deze 
krapte verder aanjagen. Door de oorlog in 
Oekraïne stijgen de tarweprijzen sterk. Voor 
telers is het op een gegeven moment gunstiger 
om tarwe te produceren in plaats van graszaad. 
Dat kan extra krapte op de markt veroorzaken.’

Geen garanties
Graszaadkwekers kunnen niet garanderen dat 
de prijzen van graszaad voor een bepaalde 
periode stabiel zullen blijven. ‘Voor het inzaai- 
en doorzaaiseizoen zijn de beschikbaarheid 
en prijzen van graszaad wel duidelijk’, zegt 
Wiersema. ‘Dat graszaad is afkomstig uit 
oogsten van afgelopen zomer en is inmiddels 
geschoond en gesorteerd op kwaliteit.’
De laatste graszaadleveringen van DSV zaden 

Nieuwe realiteit vraagt om kwaliteit

Steven Wiersema van DSV zaden Nederland vraagt bij de redactie van dit vakblad de aandacht voor 

wat momenteel hot issues zijn in de markt: kwaliteit en beschikbaarheid. ‘De schaarste neemt toe 

en de prijzen stijgen’, vertelt hij. ‘Het lijkt aanlokkelijk om dan voor het goedkoopste te gaan, maar 

dat draait, zoals het spreekwoord zegt, vaak uit op duurkoop vanwege slechte resultaten. Juist in 

deze nieuwe realiteit kun je beter kiezen voor kwaliteit. Dan is je grasmat in één keer goed en zijn er 

geen extra bewerkingen en bemestingsbeurten nodig.’
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‘Een goed mengsel levert direct 
een goed veld op; met een 
goedkoop mengsel is het 
pappen en nathouden’

Doorzaaien met SV7 Maxima
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voor dit kalenderjaar zijn afkomstig uit Nieuw-
Zeeland. Uit deze levering zal DSV zaden 
verkopen in het najaar. ‘In Nieuw-Zeeland zijn 
de prijzen ook al merkbaar aan het stijgen’, ver-
klaart Wiersema.

Omgaan met kostenstijging
De prijzen stijgen voor graszaadleveranciers. 
Daardoor zullen alle klanten die zich bezighou-
den met in- en doorzaaien van sportvelden, 
zoals aannemers en overheden, ook kampen 
met hogere kosten. ‘Voor aannemers, maar 

vooral ook voor overheden is het een flinke 
uitdaging om met de kostenstijgingen om te 
gaan, gezien de budgetten’, zegt Wiersema.

Goedkoop is duurkoop
Dit brengt Wiersema op zijn advies om juist 
nu goed te sturen op kwaliteit. ‘Als de grasmat 
snel goed is, scheelt dat bewerkingen, tijd en 
brandstof. Wie nu in paniek op basis van de 
laagste prijs slechte mengsels inkoopt, bespaart 
aan de voorkant, maar is onder de streep veel 
meer kwijt. Bijvoorbeeld aan onderhoud: het 
kan zomaar zijn dat er twee keer vaker over 
een veld gereden moet worden in verband met 
extra bemesting, doorzaaien of ander onder-
houd om de grasmat goed te krijgen. Ook gaat 
er tijd verloren als de grasmat niet goed is door 
slechte betredingstolerantie en kortere tijd 
bespeelbaar is. Dit is hét moment om te kiezen 
voor een kwalitatief goed mengsel, zodat je 
verspreid over het jaar kunt besparen. Dat kan 
met een kwalitatief graszaadmengsel dat zich 
al jarenlang heeft bewezen. Bij ons is dat de 
Eurograss Maximalijn.’

Engelen Groen in Uden werkt sinds 2020 
samen met DSV zaden Nederland. Sinds die tijd 
gebruikt dit groenvoorzieningsbedrijf Eurograss 
SV7 Maxima. Projectleider Nick Bruisten, die 
werkzaam is op het bedrijfsbureau van Engelen 
Groen, vertelt dat de groenvoorziener circa 250 

velden doorzaait met Eurograss SV7 Maxima. 
Dit gebeurt vooral voor opdrachtgevers in 
Brabant en Gelderland, waaronder de gemeen-
ten Oss, Bernheze, Cuijk, Wijchen en Druten.

Bruisten legt de keuze voor Eurograss SV7 
Maxima uit. Hij vertelt over de motiva-
tie om met DSV zaden samen te werken: 
‘Professionalisering van ons bedrijf werd 
steeds belangrijker, ook in de sportveldentak. 
We merkten dat de markt behoefte heeft aan 
inbreng van kennis en ervaring door de aan-
nemer. Engelen Groen wil hierbij fungeren als 
partner en meedenken met de opdrachtgever. 
We hebben hier onder meer op ingespeeld 
door te gaan samenwerken met DSV zaden, die 
veel kennis en ervaring inbrengt op het gebied 
van graszaden en daarbij goede ondersteuning 
en advisering waarborgt.’

Langdurige stevigheid
‘Kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. 
Het gebruiken van de juiste grasmengsels is 
één van de zaken die bijdragen aan een goed 
onderhouden sportveld. De rassen die DSV 
zaden toepast in de Maximamengsels, staan al 
jarenlang hoog aangeschreven in de Grasgids. 
Dat is nog een reden om dit mengsel te kiezen.’
De Eurograss SV7 Maximamengsels zorgen 
volgens Bruisten voor een stabiele kwaliteit. ‘Ze 
geven direct een goed resultaat. En eenmaal 
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‘In Nieuw-Zeeland 
zijn de prijzen ook 
al merkbaar aan 
het stijgen’

SV7 Maxima heeft een goede bespelingstolerantie.‘Dit is hét moment om te kiezen voor een kwalitatief goed mengsel, 

zodat je verspreid over het jaar kunt besparen.’
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gevestigd, heb je langdurig een stevige grasmat 
die tegen een stootje kan.’

Onderhoud
Hoe ziet het onderhoud aan deze velden er pre-
cies uit? Bruisten: ‘In een normaal jaar, zonder 
Covid, ziet het onderhoud er in grote lijnen als 
volgt uit: maaien, rollen/slepen, topbeluchten 
door te prikken/snijden, diepbeluchten (met 

vertidrain/schudfrees), verticuteren/kortmaaien 
(meerdere ronden), wiedeggen (meerdere ron-
den), doorzaaien (een, twee of drie beurten), 
bemesten (conform bemestingsadvies drie, 
vier of vijf ronden), dressen (met recycledres-
ser), bezanden (verschraling van de toplaag) en 
maaisel en blad vegen.’ In het kader van IPM en 
Green Deal voert Engelen Groen overigens een 
extra doorzaaibeurt uit in maart/april; dit om de 

grasmat meer gesloten te houden en onkruid 
minder kans te geven om zich te vestigen. Het 
bedrijf streeft naar het steeds bewuster toepas-
sen van de juiste hoeveelheid bemesting per 
veld, om de effectiviteit van de bemesting te 
verbeteren.

Kosten- en milieuvoordeel
‘Niet alleen vanwege de kosten is het voordelig 
om een kwaliteitsmengsel zoals Eurograss SV7 
Maxima toe te passen’, zo sluit Bruisten af. ‘Ook 
als het gaat om het milieu en duurzaamheid is 
dit veel beter dan goedkope mengsels. Je wilt 
het aantal toepassingen en bewerkingen zoveel 
mogelijk beperken en niet verhogen, wat onge-
twijfeld noodzakelijk is bij goedkope mengsels.’

‘Kiezen voor kwaliteit kan met een 
graszaadmengsel dat zich al jarenlang 
heeft bewezen’

Steven Wiersema DSV zaden Nederland

SV7 Maxima heeft een goede bespelingstolerantie.
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