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In samenwerking met het Wageningse Eurofins 
Agro ontwikkelde Vos Capelle een eigen 
bodemanalysepakket: VOSCA bodemana-
lyse Sport en Groen. De compacte analyse 
is bedoeld voor hoveniers en voor degenen 
die de taak hebben golfbanen, sportvelden, 
gazons, plantsoenen of parken bij te houden. 
‘Met de bodemanalyse kan de hovenier een 
betere start maken. Hij kan de uitslagen mee-
nemen in zijn plan van aanpak en in offertes 
voor de aanleg of het onderhoud van een tuin.’

Compacte analyse
Het viel Hoegen op dat er bij Vos Capelle steeds 
meer vragen van klanten binnenkwamen over 
de betekenis van de parameters. ‘De analyses 
van Eurofins Agro werden de laatste jaren 
steeds uitgebreider en gedetailleerder. De 
Bemestingswijzer Basis en de Bemestingswijzer 
Compleet geven een goed inzicht in de para-
meters van de bodem, zowel het chemische en 
het fysische als het biologische deel. Maar als 
team van Vos Capelle vonden we dat het tegen-

woordig met vijf pagina’s wel een steeds dik-
kere stapel papier wordt.’ Dat hoorde Hoegen 
ook van klanten. ‘Daarom hebben we in samen-
spraak met Eurofins Agro een compacte analyse 
ontwikkeld die slechts één pagina beslaat, met 
minder tekst en minder grafieken, zodat je door 
de hoeveelheid informatie niet meer de weg 
kwijtraakt.’

Grondmonsters
Hoegen kijkt naar de grondsoort en grond-

Vos Capelle biedt compacte en uitgebreide bodemanalyse

’Als we zien dat de beplanting in een bepaalde tuin niet goed groeit en we hebben vraagtekens bij de oorzaak, laten we Vos Capelle een bodemanalyse 

doen’, vertelt Steven van der Steen uit Sint Michielsgestel. Hij is eigenaar van Van der Steen Tuinen. Samen met zijn team hoveniers legt hij tuinen aan 

en doet hij het onderhoud ervan. ‘Vos Capelle voert al jaren bodemanalyses uit’, vertelt Casper Hoegen, adviseur hoveniers van het familiebedrijf uit 

Sprang-Capelle. Van der Steen: ‘Hoegen kwam bij ons langs en vertelde er enthousiast over. Zo maakten we kennis met deze analyses.’ Sinds dit jaar is er 

naast een uitgebreide ook een compacte analyse.
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‘Hovenier kan betere start 
maken met bodemanalyse’

Casper Hoegen neemt een grondmonster.
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structuur. ‘Zal ik nu een grondmonster nemen?’ 
Hij vertelt dat hij graag zelf bij de klanten langs-
gaat, persoonlijk contact met hen onderhoudt 
en tijdens zijn bezoek meestal ook zelf de 
grondmonsters neemt die Eurofins Agro analy-
seert. ‘Onze meeste vaste klanten zijn gevestigd 
in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Als 
hoveniers uit andere delen van het land een 
analyse willen, vraag ik hen het grondmonster 
zelf te nemen en op te sturen.’ De monsters 
worden onderzocht door Eurofins Agro. De 
uitslag krijgt Vos Capelle na twaalf à veertien 
dagen binnen. ‘Wij lezen de uitslag en stellen 
een advies op maat op, dat we met de klant 
bespreken. In het gesprek geven we ook advies 
voor bodemverbetering en jaarrond bemesting 
voor het gazon en/of de beplanting.’

Groeiende vraag
‘Wij vragen vooral om een analyse als we twij-
fels hebben of iets niet met het blote oog kun-
nen zien’, vertelt Van der Steen. ‘We bellen Vos 
Capelle ook als we willen weten welke voeding 

voor de grond optimaal is.’ Hij is blij dat Vos 
Capelle hierbij rekening houdt met de visie van 
Van der Steen Tuinen om geen kunstmest, maar 
organische bemesting te gebruiken.

‘Soms zijn hoveniers verrast door de uitslag 
van de analyse. We horen vaak dat het advies 
waarmee de hovenier aan de slag kan als het 
waardevolst wordt ervaren. De vraag naar onze 
bodemanalyses groeit gestaag’, zegt Hoegen, 
terwijl hij enkele recent binnengekomen uit-
slagen bekijkt. ‘Het aantal hoveniers dat een 
analyse laat doen alvorens een tuinproject aan 
te nemen, stijgt. Zo’n analyse biedt waardevolle 
informatie, die kan worden verwerkt in het plan 
en de offerte en waarmee de verwachte kosten 
kunnen worden onderbouwd. Als bepaalde 
voedingstekorten pas later worden ontdekt, is 
dat een gemiste kans en vallen de kosten vaak 
hoger uit.’

www.voscapelle.nl 
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’De analyses van Eurofins Agro werden 
steeds uitgebreider en gedetailleerder’

Het bedrijfspand van het 78-jarige familiebedrijf Vos Capelle in Sprang-Capelle

‘Als voedingstekorten pas later worden 
ontdekt, is dat een gemiste kans en 
vallen de kosten vaak hoger uit’
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