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Hoveniers en groenvoorzieners moeten 
tegenwoordig alles, van A tot Z, weten over 
schuttingen, beplanting, beregening, elektra, 
vijvers, tuinhuizen en steensoorten. DCM wil 
meerwaarde creëren door op een eenvoudige 
manier kennis te delen over planten, bodem, 
bewerkingen en allerhande toepassingen die 
voor de hovenier van belang zijn. Dit doet het 
bedrijf via social media en met (online) work-
shops (Youtube: ‘DCM voor hoveniers’), filmpjes 
en scholing voor dealers. Zij geven op hun 
beurt voorlichting aan professionals. Ook heeft 
DCM een app ontwikkeld voor professionals om 
hun onderhoudsschema’s in bij te houden. De 
app geeft antwoord op vragen rond de meest 
voorkomende problemen, bemestingsschema’s 
en de dichtstbijzijnde dealerpunten. Daarnaast 
is ook alle productinformatie te vinden in de 
app.

Geen ergernis bij goede basis
Veel gazoneigenaars balen als ze kale plekjes 

moeten doorzaaien, proberen de oorspronke-
lijke graskleur terug te krijgen, met de zoveelste 
aanval van schimmel kampen of als vogels 
een ravage achterlaten door hun gepik naar 
engerlingen. Maar feitelijk moet een gazon 
vanaf het begin goed zijn. DCM-adviseur Jeffrey 
Jansen was ooit zelf hovenier. Hij vertelt: ‘Sinds 
een jaar is er een verbod op chemie voor de 
hovenier. Dit leidt tot een andere denkwijze en 
werkwijze voor veel professionals. In het verle-
den bestreden hoveniers en groenvoorzieners 
veelal symptomen met chemische middelen. 
Vandaag de dag wordt het steeds belangrijker 
om een goede aanpak te kiezen. Een goede 
aanpak begint al in het voortraject, bijvoor-
beeld door te kijken naar de bodemstructuur 
en vooraf een grondmonster te nemen. Als bij 
de aanplant van een tuin of een plantsoen de 
bodem in balans is, zal dit zorgen voor mooie 
gezonde planten. De planten zijn dan sterker 
en minder vatbaar voor ziektes en schimmels. 
Het gazon moet vakkundig aangelegd wor-
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den en de zekerheid bieden dat er alleen nog 
standaard voeding gegeven hoeft te worden. 
Hierdoor kan de gazoneigenaar met een gerust 
hart achteroverleunen en simpelweg genieten 
van het uitzicht.’

Bodenaktivator en Vivimus
Jansen vervolgt: ‘Bij aanleg kan het verschil 
gemaakt worden voor de komende jaren. De 
juiste bodembewerkingen en de juiste bodem-
verbeteraars zorgen voor een goede basis. Dit 
zal uiteindelijk leiden tot een gezonde bodem, 
gezond bodemleven en een gezonde plant of 
grasmat. Het standaardadvies voor aanleg is 
DCM Vivimus en DCM Bodenaktivator. Deze 
producten worden volgens het DCM-advies 
door de 15 à 20 cm diepe toplaag gemengd. 
Beide BIO-producten zorgen voor een verho-
ging van het organischestofgehalte en voegen 
voedings- en sporenelementen toe, de juiste 
schimmels en bacteriën. Dit zorgt voor een 
betere aanslag van de planten en het gazon.’
Voeding voor onderhoud wordt op een wat 

later tijdstip gegeven. Jansen: ‘Wij adviseren 
altijd om na honderd dagen een tweede 
bemesting uit te voeren. Organische mest-
stoffen kunnen ook gestrooid worden in de 
zomer, als het wat warmer is. Ze geven geen 
verbranding omdat ze geen ballastzouten en 
chloride bevatten. Bij hogere temperaturen 
is de bodemactiviteit wel iets minder, maar 
de omzetting van de voeding gaat gestaag 
door. Met een goed bemestingsschema heeft 
de plant of de grasmat voldoende kracht om 
gezond te blijven en zich te verweren tegen 
ziektes en schimmels. De borders hebben 
meestal voldoende aan twee bemestingsbeur-
ten. Het gazon heeft vaak drie bemestingen 
nodig, waarbij we ons in het voorjaar en de 
zomer meer richten op een stikstofrijke bemes-
ting en in het najaar meer op een kaliumrijke 
bemesting. In het najaar is het belangrijk om 
de grasmat sterker te maken voor de koude en 
natte winterperiode. Dit voorkomt bijvoorbeeld 
sneeuwschimmel.’

Meststoffen van DCM bevatten volgens Jansen 
een rijk palet aan grondstoffen, waardoor de 
plant op allerlei manieren weerbaar wordt. ‘De 
Minigran-korrels vallen bij een klein beetje och-
tenddauw al uit elkaar. Neem als voorbeeld de 
bemesting met Vital Green na het verticuteren. 
Een paar dagen na de toepassing zie je al gras-
groei, vooral dankzij het succesvol vrijkomen 
van stikstof uit bloedmeel, een snelle stikstof-
bron. De grote hoeveelheden andere grond-
stoffen volgen elkaar op en geven doorlopend 
een constante hoeveelheid voeding af voor de 
plant, gedurende honderd dagen.’

Basis: bodemanalyse, bodemverbetering, 
goede bemesting, beregening
Om aanleg en onderhoud direct goed aan 
te pakken, zet DCM in op voorlichting. DCM-
dealer Gert-Jan Schonenberg van Schonenberg 
Plantencentrum in het Oost-Brabantse Volkel 
verklaart: ‘Wij zetten in op kwaliteit, zowel in 
de vorm van organische bemesting als – indien 
nodig – biologische bestrijding. Voor kwaliteit is 
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Misverstanden rond aanleg en onderhoud
Zwarte grond: ‘Dat zal wel goed zijn’, en ‘Er hebben jaren-
lang bieten op gestaan’. Argumentatie ad populum, maar 
volgens Jansen stiekem het grootste misverstand bij de 
aanleg van tuinen en gazons. ‘Veelal wordt grond beoor-
deeld op basis van kleur en geur, maar die zaken geven 
geen inzicht in de balans en voedingswaarde van de 
grond. De kwaliteit van de aarde die in de markt circuleert, 
verschilt enorm.’

Na de aanleg speelt het onderhoud een belangrijke rol. Er 
komt heel wat kijken bij de voeding, zelfs als men kunst-
mest links laat liggen. Bij de aanleg worden vaak wel wat 
bodemverbetering en voeding meegegeven, maar daarna 
komt het voor dat planten en gras nauwelijks meer voe-
ding krijgen, zeker niet schematisch.

Jansen somt enkele misverstanden op. ‘Je kunt relatief 
goedkoop aan compost komen. Een kuub meer onder 

het mom van ‘zekerheid voor alles’ is snel besteld. Maar 
de vraag is: bevat het echt geen zaden en wortelresten 
van ongewenste grassen en onkruiden? Gecomposteerde 
toepassingen geven een boost aan de voedingswaarden. 
Wanneer er een hele vracht door een toplaag van pak-
weg 10 cm wordt vermengd, kan dat zorgen voor een 
overdosering van voedingszouten. Hierdoor kunnen de 
wortels verbranden. Na de boost is de compost doorgaans 
uitgewerkt. Gratis te verkrijgen gemeentecompost, met 
bermmaaisel als bestanddeel, kan residuen van strooizout 
en chloride bevatten. Andere toepassingen die ongewenst 
resultaten kunnen opleveren, zijn verse en gedroogde 
stalmest. Verse stal- en koemest is nog niet helemaal ver-
teerd, zodat het tijdens de omzetting veel stikstof van de 
plant steelt. De gedroogde koemestvariant is geperst en 
valt daardoor soms niet goed uit elkaar. Koe- en stalmest 
bevatten überhaupt slechts enkele, hoogstens vier soorten 
grondstoffen. Het zijn goede dragers, maar ze bevatten in 
totaal te weinig NPK.

‘Een goede bodem 
begint met een  
bodemanalyse’

6 min. leestijd

Doormengen Bodenaktivator en Vivimus bij aanleg
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kennis nodig.’ Zoals alle dealers is Schonenberg 
geschoold door DCM, met als speciaal doel het 
doorgeven van de kennis aan professionals. 
‘Een goede bodem begint met een bodemon-
derzoek, waarbij een bodemmonster naar het 
lab wordt gestuurd. Want meten is weten: wat 
zit er in de bodem, is er onbalans en wat heeft 
de bodem verder nodig? Na de bodemanalyse 
is een advies voor de juiste bodemverbetering 
nuttig, want elke grond is anders. Wij verkopen 
de beste kwaliteit planten; die mogen van 
ons alleen in geschikte, goede grond komen 
te staan. Anders zijn wij niet in the game. Wij 
kunnen rekenen op de precisie van DCM; in de 
eerste zak zit gegarandeerd hetzelfde als in de 
laatste.’

Geld wordt volgens de dealer gebruikt als 
drogreden. ‘Wat is nou zestig euro voor een 
bodemonderzoek of twintig euro voor een zak 
bodemverbeteraar op een tuin van duizend 
euro? Laten we het maar helemaal niet over 
geld hebben; elke klant verdient een tuin zon-

der kopzorgen. Voor iemand met een postze-
geltuin achter een aanleunwoning kan één roos 
net zo belangrijk zijn als een zwembad voor 
een ander.’

Bovendien is investeren bij aanleg volgens 
Schonenberg uiteindelijk wel degelijk goed-
koper. ‘Dat zit nog niet bij alle hoveniers en 
groenvoorzieners tussen de oren. Natuurlijk 
hebben wij als ambassadeurs een bewijsplicht, 
maar de hoveniers die DCM-producten gebrui-
ken, zijn stuk voor stuk positief. Ik geef twee 
voorbeelden. Wat heeft een klant eraan als wij 
tien exemplaren zuurminnende rododendron 
à 12 euro meegeven en deze vervolgens in 
schrale zandgrond staan te kwarren? Door 
de bodem te vermengen met Vivimus Heide 
Rhodo en Bodenaktivator, bereikt elke jonge 
rododendron in no time het formaat van een 
exemplaar van 50 euro! Een rozenplant, al gauw 
33 euro, is al helemaal te kostbaar om inboet 
te riskeren. Die gaat ook standaard de deur uit 
met DCM-bodemverbeteraars. Deze organische 
bodemverbeteraars (Vivimus) vind je na vier 
jaar nog steeds terug in de bodem. Hoveniers 
krijgen al die tijd minder klachten over uitval 
dan zij gewend waren.’

Dealer geeft kennis door aan professionals
Het ‘lesmateriaal’, c.q. bemestingsschema, geeft 
Schonenberg geplastificeerd mee aan zijn pro-
fessionele klanten. ‘Het is een stappenschema 
voor aanleg en onderhoud. Vooral voor het 
personeel van de hovenier is dit van belang. Als 
het schema in de kantine of schuur hangt, kun-
nen de medewerkers telkens even hun kennis 
opfrissen.’

Voor het verbeteren van de bodem heeft DCM 
het product Vivimus Universeel. Dat wordt 
door de toplaag van 15-20 cm gemengd voor 
een gezonde doorwortelbare ruimte. Als 
voorraadmeststof adviseert DCM zijn product 
Bodenaktivator. Jansen: ‘Het bemestingsschema 
bestaat uit vier toedieningsmomenten, omdat 
onze meststoffen honderd dagen meegaan.’

Bemesten border

‘Voor iemand met een postzegeltuin 
kan één roos net zo belangrijk zijn als 
een zwembad voor een ander’

Stappenplan gazonaanleg
» Bodemanalyse:   breng de huidige situatie in kaart
» Bodembewerking:  storende lagen doorbreken
» Eventueel draineren of verschralen en beregening aanleggen
» Bodemverbetering:  een standaardadvies aanvragen om de bodem te optimaliseren
   • Organische stof: DCM Vivimus universeel: 500L/100m2
   • Voorraadmeststof toevoegen: DCM Bodenaktivator
» Bodemverbeteraars doormengen
» Egaliseren en gazon leggen
» Beregenen na aanleg

Stappenplan gazononderhoud
Jansen: ‘Het gazon heeft vaak drie bemestingen nodig, waarbij we ons in het voorjaar en de 
zomer meer richten op een stikstofrijke bemesting en in het najaar meer op een kaliumrijke 
bemesting. In het najaar is het belangrijk om de grasmat sterker te maken voor de winter, de 
koude en natte periode. Dit voorkomt bijvoorbeeld sneeuwschimmel.’

» Bemestingsschema: • April: DCM Vital Green 6 kg/100 m2 of
      DCM Mix 3 10 kg/100 m2
   • Juli: DCM Mix 3 10 kg/100 m2
   • Sept./okt.: DCM Mix 6 10 kg/100 m2
   • Dec.-feb.: DCM Groenkalk 10-15 kg/100 m2
» Regelmatig beregenen (1-2 keer per week of indien nodig)

Gert Jan Schonenberg levert geen planten zonder goede 

bemesting
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