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Hoge betredingstolerantie en hoog  
herstellingsvermogen essentieel
In sportland Nederland hebben grasmatten 
op sport- en recreatievelden het zwaar te ver-
duren. Bij intensief gebruik is een hoge betre-
dingstolerantie van cruciaal belang. Daarnaast 
speelt het herstellend vermogen van het gras 
een zeer belangrijke rol, want bij intensieve 
betreding ligt beschadiging van de grasmat 
op de loer, met onkruid tot gevolg. Gras dat 
gemakkelijk herstelt, zorgt snel voor een dichte 
zode, zodat onkruid geen schijn van kans krijgt. 
Daarnaast gaat een goed herstelvermogen 
gepaard met duurzaam sportbaanbeheer. 
Minder onkruid betekent minder gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en dat is weer goed voor 
het milieu. 

Bij de basis blijven
Europa kent veel klimatologische verschillen. 
Daarnaast hebben grassoorten verschillende 
eigenschappen, waardoor ze meer of juist min-
der geschikt zijn voor bepaalde toepassings-
gebieden én klimaatzones. Ook kent elk 
Europees land verschillende soorten ziektes. 
Omdat goede ziekteresistentie van de rassen 
van belang is, worden de grasrassen in de 

Grasgids voor de Nederlandse klimatologische 
omstandigheden zwaar beproefd. Zo kunnen 
verrassingen in grasmatten voorkomen worden. 
Kortom: wees je bewust van de verschillen in 
klimaat en de eigenschappen van grasrassen en 
blijf bij de basis van de lokale omstandigheden, 
voor een gezonde, duurzame grasmat. 

Een natuurlijke, duurzame grasmat is gezond 

en veilig voor de gebruikers en ideaal voor het 

milieu! Door voortdurende innovatie bieden 

kweekbedrijven natuurlijke grasoplossingen 

die geschikt zijn voor verschillende toepas

singsgebieden en omstandigheden. Om deze 

oplossingen te kunnen bieden, worden de 

rassen in Nederland streng getest op diverse 

eigenschappen onder lokale omstandig heden. 

Een voorbeeld hiervan is de betredings

tolerantie, die in het bijzonder in Nederland 

getest wordt met zware machines. 
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