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Het is een zonnige voorjaarsdag, als mede-
werkers van Advanta en DCM aantreden bij 
handelsbedrijf Willems Balgoy, dat zich bevindt 
in het Zuid-Gelderse Balgoy. Ze leggen er 
de proefvelden aan voor de Kennisdagen 
Hoveniers. Het zaaigoed en plantmateriaal 
heeft dan nog ruim de tijd, zo’n drie maanden, 
om zich te ontwikkelen. Dezelfde klus staat op 
het programma in Nieuw-Vennep. Daar zijn de 
dagen voor de noordelijke en westelijke helft 
van Nederland. Kortom: de opzet is kleinschalig 
en regionaal.

Mensen van DCM lopen vandaag af en aan met 
heesters en vaste planten. Hiermee richten ze 
een aantal naast elkaar gelegen demonstratie-
velden in. Uiteraard wil de meststoffen specialist 
niet zozeer de planten zelf presenteren, maar 
gaat de aandacht uit naar de bodem, deze keer 
specifiek de invloed die organische bodem-
verbeteraars en meststoffen hebben op de 

groei en ontwikkeling van de planten.  
De vakken worden zo bewerkt dat de bodem 
van de vakken verschillende kenmerken krijgt. 
Bij identieke beplanting worden daarin dan de 
verschillen zichtbaar die toe te schrijven zijn 
aan de bodemkenmerken.

Gazon
De proefvakken komen op een uitgestrekt 
gazon, dat afgelopen najaar werd ingezaaid op 
een voormalige paardenwei. Advanta levert een 
bijdrage met het inzaaien van verschillende 
grassoorten en veldbloemenmengsels. Jan 
Krijnen van de zadenspecialist kijkt van een 
afstandje naar de proeftuin van DCM en 
begrijpt al wat daar valt te verwachten: ‘Je zult 
zien dat de planten in het ene vak veel beter 
aanslaan dan in het andere.’

Het geven van een goede start is belangrijk, 
zo verklaart DCM-man Aldert Engelsman. 

Organisatoren Advanta 
en DCM enthousiast over 
kleinschalige opzet

De Kennisdagen Hoveniers, op 6 en 7 juli in 

Balgoy en op 14 en 15 september in Nieuw-

Vennep, zijn kleinschaliger van opzet dan  

de voorganger, de Nationale Demodag 

Hoveniers. Dit schept ruimte voor meer 

diepgang. De coronapauze van de afgelopen 

twee jaar biedt gelegenheid voor een her-

oriëntatie. In plaats van het oorspronkelijke 

landelijke evenement komen er nu regionale 

praktijkdagen.
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Aldert Engelsman: ‘Alles begint met kennis van de  

bodemeigenschappen.’
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‘Hoveniers hebben het druk. Ze willen niet 
terug moeten naar klanten omdat hun plan-
ten niet goed groeien. Wat ze willen, is geen 
gezeur. Daarom moet alles in één keer goed 
zijn. Als de bodem goed is geprepareerd, slaan 
de planten goed aan en hoef je niet bang te 
zijn voor uitval.’

Op de proefvelden zijn verschillende  
behandelingen te zien: geen toegevoegde 
bodemverbeteraar, bodemverbeteraar van 
betere kwaliteit en bodemverbeteraar van  
mindere kwaliteit. Ook de effecten van bemes-
ting komen in beeld. Ten slotte is er aandacht 
voor de zuurgraad die bij de gekozen planten 
past of juist niet.

Bodemverbeteraar
Alles begint met kennis van de bodemeigen-
schappen, verklaart Engelsman. ‘Hoe hoog is de 
pH, het kalkgehalte, het zoutgehalte, hoe zit het 

met voeding en organische stof? Op basis van 
die gegevens neem je maatregelen.’  Compost is 
volgens hem in principe een prima bodemver-
beteraar. Niettemin vormt de onzekerheid over 
de kwaliteit een risico als je planten per se een 
goede start wilt geven, vindt hij. ‘Het komt wel-
eens voor dat het zoutgehalte veel te hoog is. 
Op het oog zie je dat niet. Je komt er pas achter 
wanneer planten als gevolg hiervan niet goed 
blijken aan te slaan.’

Hoewel planten in principe toe moeten kun-
nen met de beschikbare bodem, valt daaraan 

gemakkelijk te sleutelen om de kans op succes 
flink te vergroten, weet hij. ‘En dat is vooral in 
de startfase van belang.’ Het is zaak, vindt hij, 
om planten in deze periode te verwennen met 
een uitgekiende bemesting.

In dit geval is dat een meststof op organische 
basis. Het bodemleven zorgt voor afbraak, 
waarbij de voeding geleidelijk vrijkomt. ‘De 
mineralisatie vindt plaats gedurende de  
periode waarin de plant de voeding nodig 
heeft om goed aan te slaan, vooral de eerste 
honderd dagen. Als je in het najaar plant, kun 
je de bemesting gerust meteen meegeven. Het 
mineralisatieproces komt toch pas op gang in 
het voorjaar, als de temperatuur stijgt. Anders 
dan met kunstmest hoef je niet bang te zijn 
voor uitspoeling.’

Rodondendrons
De Balgoyse bodem blijkt prima rivierklei, een 
tikje zwaar en allesbehalve zuur. Een prima  
situatie om te demonstreren wat je daar niet-
temin kunt doen met zuurminnende planten, 
meent DCM. Vanzelfsprekend is dat in zo’n 

4 min. leestijd

‘Hoveniers hebben het druk; ze willen 
niet terug moeten omdat planten niet 
goed blijken te groeien’

Jan Krijnen: ‘Met het zaaien van bloemenmengsels sla je 

meerdere vliegen in één klap: je fleurt de omgeving op, ver-

betert de biodiversiteit en bespaart op beheerkosten.’

Beplantingswerkzaamheden op de demonstratievelden van DCM
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situatie niet de meest logische keuze, ziet ook 
Engelsman. ‘Als je weet wat voor grond je hebt, 
kun je daar een passende beplanting bij kiezen. 
Of je kunt met de grond gaan knutselen. De 
zuurgraad aanpassen, bijvoorbeeld.’

Dat laatste gebeurt in één van de vakken, 
door de toepassing van een zure versie van 
de bodemverbeteraar Vivimus van DCM. 
Rodondendrons, die gesteld zijn op een lage 
pH, vinden zo alsnog hun favoriete zuurgraad 
en zullen het naar verwachting goed doen. Ze 
krijgen gezelschap van lavendel, die juist houdt 
van een hoge pH en dus minder goed zal flore-
ren. Ter vergelijking is ernaast te zien hoe beide 
plantsoorten het doen bij de hoge pH die  
standaard is op het terrein van Willems. ‘Daar zal 
het beeld precies andersom zijn.’

Bloei
Advanta springt in op de trend in tuinen,  
bermen en openbaar groen om naast gras 
ook wildebloemen- en kruidenmengsels op te 
nemen in plannen en bestekken. De keus uit  
de verschillende zaadmengsels voor dit doel 
werd op een gegeven moment zo groot, ver-
klaart Krijnen, dat het menig hovenier begon te 
duizelen. ‘Als je tachtig mengsels aanbiedt, heb 
je nog wel een helder beeld over de  
positionering van nummertje 50 of nummertje 
63. Maar de klanten zei het vaak weinig meer.’ 
Daarom zijn de productnummers verruild voor 
klinkende namen, die verwijzen naar het karak-
ter en de toepassing van het mengsel. Namen 
die vaak ook een sfeer oproepen die daarbij 
past, zoals Festival, Flower Power, Snijbloemen, 
Droogbloemen en Honey Bee.

Dit jaar is de indeling van de kruiden- en veld-
bloemenmengsels verder gestroomlijnd. De 
mengsels zijn ondergebracht in vier hoofd-

groepen. Aan de ene kant de meer geculti-
veerde, kleurrijke mengsels, een- of meerjarig 
(twee - drie jaar). Aan de andere kant de meer 
natuurlijke inheemse combinaties. Daarnaast is 
er de verdeling in een- en meer jarig, verwijzend 
naar de groeiduur. Krijnen: ‘Voor grote  
oppervlakken in de openbare ruimte liggen 
inheemse mengsels het meest voor de hand. 
Voor het aangezicht van bijvoorbeeld  
gebouwen wordt vaak wat meer kleur verlangd. 
Dat bereik je gemakkelijk met een jarige kleur-
rijke mengsels.’

Beheerders slaan met het zaaien van de 
bloemenmengsels meerdere vliegen in één 
klap, vindt hij. ‘De omgeving opfleuren, de 
biodiversiteit verbeteren en besparen op 
beheerkosten. Dat laatste vooral door minder 
maaiwerk.’

Gras
Op het demonstratieterrein is ook aandacht 
voor gras. Om de bijdrage van verschillende 
grassoorten in zaadmengsels beter in beeld te 
brengen, worden veldbeemd, roodzwenk en 
Engels raaigras ook apart naast elkaar gezaaid. 
‘Wij zijn groot in grassen’, onderstreept Krijnen. 
‘Voor gazons zijn er de standaardmengsels, 
waarvan de rassen zijn opgenomen in de gras-
gids. Daarnaast zijn er nog tal van inheemse 
grassoorten die niet in deze gids zijn opge-
nomen. Vaak soorten die wel bij uitstek nuttig 
zijn voor de biodiversiteit, omdat ze bepaalde 
insecten aantrekken. Denk aan glanshaver, kam-
gras, kropaar en pijpenstrootje. Zeker voor de 
openbare ruimte kun je die ook prima kiezen.’

Advanta gaat volgens hem graag mee in de ten-
dens van meer natuurlijk beheer. ‘Met het oog 
op de achteruitgang die we zien in de fauna, de 
insecten en de vogels, is het hard nodig om te 

investeren in groen. We wilden in Nederland de 
ruimte altijd goed beheren; alles moest netjes 
zijn. Maar daarbij vergaten we na te denken 
over het belang van insecten en ander leven.’
Ook in particuliere tuinen ziet Krijnen de  
nieuwe ontwikkeling: ‘Mensen worden zich 
meer bewust van het belang van de natuur. 
Tuinen zijn vaak minder strak dan pakweg tien 
tot twaalf jaar geleden, met meer variatie en 
minder verharding.’

Bezoekers
De Kennisdagen Hoveniers worden zowel in 
Balgoy als in Nieuw-Vennep twee dagen achter 
elkaar gehouden. Dat betekent volgens de 
organisatoren dat er ruimte is voor maximaal 
160-200 bezoekers. Vooraf aanmelden is daar-
om noodzakelijk. De deelnemers kunnen dan in 
kleine groepen roulerend met specialisten van 
DCM en Advanta rondgaan.

Ook gastheer Wilbert Willems levert naar ver-
wachting een bijdrage. Krijnen: ‘Wat we nu 
planten en zaaien, blijft staan, dus ook op latere 
momenten is te zien hoe alles zich ontwikkelt.’ 
Dit kan trouwens ook al op een aantal eerder 
aangelegde velden, waar de organisatoren in 
de coronatijd op kleine schaal demonstraties 
gaven. ‘Want die liggen er allemaal nog.’

‘Voor gazons zijn 
er de mengsels die 
staan beschreven 
in de grasgids, 
maar er is veel 
meer mogelijk’
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