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Sportveldbeheerders kennen de voordelen van 
veldbeemdgras, maar weten ook dat deze soort 
wat langer nodig heeft om zich te ontwikkelen 
dan Engels raaigras. De ondergrondse uitlopers 
van veldbeemd zorgen voor een sterke, stabiele 
mat die goed bestand is tegen droogte, vorst 
en bespeling. Samen met het snellere Engels 
raaigras is veldbeemd dus een onmisbare soort 
in duurzame sportvelden.

Nu het gros van de aannemers in Nederland al 
drie jaar Advance DDS zaait, is duidelijk dat het 
veldbeemdaandeel in de velden fors toeneemt. 
Met het dual depth system kun je in één werk-
gang veldbeemdgras en Engels raaigras op 
de juiste diepte inzaaien. De trage lichtkiemer 
veldbeemd komt met ondiep zaaien en kiem-
verbeteraar Advance optimaal tot zijn recht.

Green Deal sportveldbeheer
Bij chemievrij sportveldbeheer in het kader 
van de Green Deal neemt het belang van een 
goed grasbestand nog verder toe. Een stabiele, 
gesloten en zelfherstellende mat met veel 

Zo gaan veldbeheerders om met chemievrij beheer

Al in het jaar 2000 bracht graszaadbedrijf 

Advanta de eerste innovatie om het tragere 

veldbeemdgras in sportvelden beter te laten 

slagen door een zaadbehandeling. De volgende 

stap was precisiezaai. Dit werd in 2016 samen 

met machinefabrikant Vredo door Advanta 

geïntroduceerd in de vorm van Advance DDS. 

Deze zaaimethode geeft zowel Engels raaigras 

als veldbeemdgras een optimale start en zorgt 

zo voor sterke, gesloten grasmatten met een 

evenwichtig grasbestand.

‘Precisiezaai en goed  
gras bestand voor  
Green Deal-proof sportvelden’
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veldbeemdgras geeft onkruid minder kans. 
Veel sportveldbeheerders en cultuurtechnische 
bedrijven zijn zich hier goed van bewust, zo 
blijkt uit een rondgang door het land. Zo zet 
Bras Fijnaart Cultuurtechniek al ruim tien jaar 
in op een hoog veldbeemdaandeel in sportvel-
den en was dit bedrijf al in een vroeg stadium 
betrokken bij de ontwikkeling van Advance 
DDS zaaien. ‘Bij zaaiproeven zagen we al snel 
de grote meerwaarde. Na drie seizoenen DDS 
zaaien van de mengsels Hattrick en Victoria 
Advance zijn de velden sterker, stabieler en 
beter bestand tegen droogte’, stelt projectleider 
Christ Koolen.

Kwaliteitsvelden met veldbeemdgras
Ook in de gemeente Velsen (Noord-Holland) 
zorgt veldbeemd voor sterke sportvelden. 
‘Samen met de adviseurs van Advanta werken 
we al jaren aan een hoog veldbeemdaandeel. 
Met resultaat: we hebben nu velden met meer 
dan duizend speeluren per jaar en zijn met 
sportpark Zeewijk IJmuiden opgenomen in de 
trainingsgids voor het EK 2020. Dat is een mooi 
compliment voor de kwaliteit van onze velden’, 
aldus coördinator sportveldaccommodaties 
Dick Koster. Ook elders in Noord-Holland, in 
de gemeente Haarlemmermeer, een groeire-
gio met druk bezette velden, vinden we veel 
veldbeemdgras. Er ligt zelfs een veld met 100 
procent veldbeemdgras, in het honkbalpark 
ETO Ballpark. Erik Pessel van de gemeente: ‘De 
velden zijn stabieler en hebben minder last van 
speelschade, zodat chemievrij werken goed te 
doen is. Bij het groot onderhoud verticuteren 
we stevig en zaaien we middels DDS door met 
de mengsels Hattrick en Victoria Advance.’

Eriks collega bij de gemeente Dalfsen, Bertus 
Meijer, deelt die mening. ‘Chemievrij sport-
veldbeheer kan best; hier lukt het al tien jaar. 
Veldbeemdgras is daarbij in mijn ogen dé gras-
soort voor sportvelden.’ Bertus stemt inzaai 
en beheer dan ook af op het veldbeemdgras. 
‘Je moet het ondiep zaaien en alles gaat wat 
rustiger; dat vereist een andere denkwijze. 
We proberen vooral goed gras te telen, onder 
goede groeiomstandigheden en in een natuur-
lijk evenwicht.’

Redeneren vanuit de bodem
Ook aannemer Arjo Klok uit Heenvliet (ZH) is 
met zijn adviseur Bart Boot, werkzaam bij Van 
Iperen, steeds bewuster bezig met goed gras 
telen. ‘Na drie seizoenen DDS zaaien van de 
Advanta-grasmengsels Hattrick en Victoria zien 
we het veldbeemdaandeel flink toenemen. 
Nu we minder gaan bijsturen met chemie en 
kunstmest, moeten we meer vanuit de bodem 
redeneren. We gaan ook meer naar maatwerk 
per veld, met nagenoeg jaarrond onderhouds-
werkzaamheden.’

Rienk Bernhard van cultuurtechnisch bedrijf 
Berdi zet ook in op meerdere bewerkingen 
gedurende het jaar. ‘Feitelijk bewegen we al 
richting chemievrij beheer, doordat er mid-
delen zijn weggevallen. Volgens mij kunnen 
we de uitdaging prima aan, maar dan moet er 
wel ruimte zijn om jaarrond voldoende bewer-
kingen uit te voeren, zoals snijden, beluchten, 
verticuteren, wiedeggen en doorzaaien.’

'Feitelijk bewegen we al richting  
chemievrij beheer, doordat er  
middelen zijn weggevallen' 
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ADVANCE DDS zaaien
Precisiezaai van Engels raaigras én veld-
beemdgras in één werkgang, een veel 
snellere kieming en vestiging en tot 60 
procent méér wortelmassa: dat is Advance 
DDS zaaien in een notendop. Na proeven 
op ruim 2500 proef- en praktijkvelden is 
duidelijk dat DDS zaaien van de mengsels 
Advanta Hattrick (75 procent veldbeemd-
gras) en Victoria (85 procent Engels raai-
gras) het snelste én beste resultaat geeft. 

Kijk voor meer informatie op  
www.advantaseeds.nl/ 
advance-dds-sportveldgras.

Bertus Meijer (rechts) van de gemeente Dalfsen met grasspecialist Job Steunenberg van Advanta:  

"Veldbeemdgras is dé grassoort voor sportvelden." 
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