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10.000 m2 demoterrein met alles over grond,  
gras, voeding en watertechniek

Live demonstraties van de allernieuwste  
onderhoudsmachines

Ecosystemen en alternatieve methoden  
voor onkruidbestrijding   

De levende tuin met de laatste trends in  
sierplanten, heesters, hagen en bomen

Biodiversiteitsetalage voor inspiratie  
en duurzaam groenbeheer

Onderwerpenbeurs gereedschappen,  
tuin- en vijverbenodigdheden,  

software en arbeidsbemiddeling

woensdag  
25 september a.s.  

Te Veenweg Zuid 2 in Eemnes 
bij Gramefo Graszoden

EEN INITIATIEF VAN ADVANTA ZADEN EN DCM MESTSTOFFEN

PRAKTIJKDAG VOOR DE 
GROENPROFESSIONAL

gratis toegang na voorinschrijving op:
www.demodaghoveniers.nl
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Wood for generations

Mark: ‘Wij zijn gevraagd door Advanta en DCM 
om deze dag gastheer te zijn en of wij op deze 
dag onze graszodenvelden beschikbaar wil-
len stellen voor de demo’s die ze organiseren.’ 
Volgens Mark is de verwachting dat er dit jaar 
maximaal duizend hoveniers komen kijken op 
de Demodag. Als duizend mensen over je gras 
lopen, kun je dat dan nog wel verkopen? ‘Het 
liefst zouden we willen dat iedereen op pantof-
fels komt maar dat zal er niet inzitten. Nee, het 
veld waar de Demodag gehouden wordt, heeft 

daarna genoeg tijd om te herstellen. Dat steken 
we pas in het voorjaar van 2020.’

De veertig deelnemers van de Demodag zul-
len laten zien wat een hovenier kan gebruiken 
en tegenkomen tijdens zijn werkzaamheden. 
Mark: ‘Je kunt daarbij denken aan gereedschap, 
beregeningen en machines. Gramefo biedt de 
locatie van deze dag.’

De markt in beweging
Elk jaar wordt tijdens de Demodag ingespeeld 
op de laatste ontwikkelingen in de markt. 
Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment 
zoal gaande? ‘De vraag is vele malen groter dan 
het aanbod. Dat maakt dat wij vanaf maart heel 
druk zijn om aan die vraag te voldoen. Naar 
verwachting komen er leveringsproblemen 
in het najaar en kunnen wij niet meer aan de 
complete vraag van de hoveniers voldoen. Dit 
geldt voor de gehele markt. Medeoorzaak is de 

droogte van vorige zomer. Hierdoor kon er pas 
laat ingezaaid worden en is er een leveringsgat 
ontstaan. Daarnaast is er eind vorig jaar een 
grote kwekerij gestopt; dat gat moet ingevuld 
worden door de huidige kwekers. Daarbovenop 
komt nog dat er dit jaar extra veel gazons ver-
vangen worden die vorig jaar verdroogd zijn. 
Het blijft dus bewegen in de markt.’

‘Het liefst zouden we willen dat 
iedereen op pantoffels komt’

www.gramefo.nl

'Het blijft bewegen in de markt'

Gramefo graszoden uit Eemnes bestaat 81 jaar. 

Dit jaar is Gramefo graszoden voor de derde 

keer gastheer voor de Nationale Demodag voor 

hoveniers. We vragen Mark Fokker van Gramefo 

waarom hij gastheer is van de Demodag. 

Gramefo graszoden zet dit jaar de deuren open voor de 
Nationale Demodag Hoveniers
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