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Goede opkomst, laagblijvend
Projectmanager Sportparken Robert van 
Baardwijk van Stip Top Tuinen heeft Mow Saver 
op verschillende locaties toegepast. Stip Top 
Tuinen is een hoveniersbedrijf dat ook 27 voet-
balvelden, twee kunstgrashockeyvelden en vijf 
kunstgrasvoetbalvelden in onderhoud heeft, ver-
deeld over Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-
Rijen en Molenschot. ‘Ik heb Mow Saver ingezet 
op een nieuwe locatie bij Carwash in Rijen. Daar 
zijn twee siergazons van bij elkaar circa 2.500 
m2, die niet worden betreden. Ik wilde dat 
extensief gaan beheren, maar het moet er wel 
mooi bij liggen. Bart van Kollenburg van Vos 
Capelle, die ik sprak over onze sportvelden, advi-
seerde Mow Saver. Er stond al gras dat door de 
vorige aannemer was ingezaaid, maar dat was 
esthetisch niet om over naar huis te schrijven. 
Ik heb in juli doorgezaaid met 20 kg Mow Saver 
en het gras staat er nu goed bij; het ziet er net-
jes uit. Ik ben er echt tevreden over. Langzaam 
wordt het oude gras weggedrukt; Mow Saver 
neemt echt de overhand. In de zomer sproeide 

de Carwash-eigenaar tweemaal per week. We 
meten eenmaal in de twee weken het vochtper-
centage bij de graswortels; beide gazons heb-
ben nu weinig water nodig. Het grote voordeel 
van Mow Saver is dat het gras na opkomst laag 
blijft. Dat is duidelijk zichtbaar. Ik schat dat we 
volgend groeiseizoen, als deze gazons zich gezet 
hebben, nog maar twaalf keer per jaar hoeven 
te maaien. Dat scheelt niet alleen maaibeurten, 
maar ook maaisel.’

Mow Saver als basis voor extensief maaibeheer van siergazons en grasvelden

Minder maaibeurten vanwege CO2-reductie 

geeft doorgaans een hoge grasmat. Bij Mow 

Saver, een traag groeiend grasmengsel van 

Barenbrug, ligt dit anders. Floor Drissen van 

Barenbrug: ‘Bij dit mengsel blijft het gras  

laag en heeft het minder maaibeurten en be-

regening nodig, terwijl de grasmat wél sierlijk 

blijft ogen.’ Mow Saver van Barenbrug loopt al 

een jaar of vier mee. ‘Gemeenten passen het toe 

in het openbaar groen; het wordt zelfs gebruikt 

op honk- en softbalvelden en ook steeds meer 

door hoveniers ingezet.’
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‘Het kan nooit 
kwaad om te 
besparen op 
maaibeurten 
en maaisel’

Mow Saver is bij 
uitstek geschikt 
voor mulchmaaien 
of circulair 
maaibeheer
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Weinig water nodig
In Rijen liggen twee nieuwe kunstgrashockeyvel-
den. Aan de zijkant van deze velden heeft Van 
Baardwijk ook Mow Saver ingezaaid. ‘Daar wordt 
nauwelijks gelopen; hoogstens haalt iemand er 
een verdwaalde bal op. Toch moet het er netjes 
uitzien, dus niet te lang, geen onkruid. Maar we 
willen de zijvlakken in het groeiseizoen niet drie 
keer per weer maaien, zoals de sportvelden zelf. 
In juli heb ik Mow Saver gezaaid en er staat al 
flink gras op, het gaat de goede kant op.’

Op de droge zandgronden in Brabant groeit 
niets zonder beregening. Gelukkig kon Stip Top 
Tuinen de beregeningskoppen zodanig instel-
len dat ze iets verder sproeien en de zijvleugels 
langs het veld ook bereiken. ‘Het mengsel 
bestaat uit snel opkomende grassoorten. Zelfs 
met het warme juliweer zag je het na een paar 
beregeningsbeurten al opkomen.’

Inzaaimoment
De goede opkomst van Mow Saver heeft ervoor 

gezorgd dat Van Baardwijk weinig last heeft van 
onkruid. Peter van der Biezen, projectleider bij 
Puur Groenprojecten, zaaide Mow Saver in op 
advies van Casper Hoegen van Vos Capelle, maar 
heeft dat naar zijn eigen inzicht te laat gedaan. 
Rondom een woning heeft Puur Groenprojecten 
een tuin aangelegd: 3000 m2 graszoden, 2000 
m2 bloemenweide en 5000 m2 Mow Saver. 
Van der Biezen adviseert: ‘In mijn optiek kun je 
Mow Saver het beste vroeg in het voorjaar, of, 
nog beter, in het najaar inzaaien, wanneer de 
onkruiddruk lager is. Bij een particuliere tuin 
hebben we het begin mei ingezaaid. Daar kwam 
het wel goed op, maar desondanks kampt het 
gazon met wat onkruid, waaronder klaver.’ De 
projectleider merkt op dat de tuineigenaar in het 
begin wat te weinig maaide, maar dat op advies 
van Puur Groenprojecten iets vaker is gaan 
doen: eenmaal per week, waardoor de zode 
steviger is geworden. Vanaf augustus maaide de 
eigenaar eenmaal in de twee weken. ‘Afhankelijk 
van de hoeveelheid voeding die ze het Mow 
Saver-gazon geven, verwacht ik volgend jaar een 
mooi gazon, dat minder vaak gemaaid hoeft te 
worden.’

Extensief maaibeheer
Drissen: ‘Mow Saver vestigt zich snel, maar blijft 
kort, in tegenstelling tot andere grasmengsels. 
Het groeit ook trager dan andere mengsels. 
Een grasmat bestaande uit Mow Saver is een 
week na het maaien 30 procent korter dan een 
veld met een standaardmengsel, waardoor je 
maaibeurten kunt overslaan. Gedurende het 
groeiseizoen moet je bij een standaardmengsel 
zo’n 34 keer maaien, maar bij Mow Saver slechts 
ongeveer 24 keer. Het mengsel vormt boven-
dien minder bladmassa en creëert dus minder 
maaiselafval. Dat maakt Mow Saver bij uitstek 
geschikt voor mulchmaaien of circulair maaibe-
heer. Hierbij wordt het grasmaaisel fijngehakseld 
en gerecycled tot voeding voor de grasplanten. 
Dit lukt alleen als het gras niet te lang is. Circulair 
grasbeheer brengt enkele voordelen met zich 
mee, zoals een betere bodemkwaliteit door 
toevoeging van organisch materiaal en 
voedingsstoffen aan de bodem, waardoor de 
grasmat langer groen blijft. Ook kun je besparen 
op bemestingskosten.’ 
 
Omdat Mow Saver met minder maaibeurten 
toe kan, heeft het ook een kosten- en milieu-
voordeel. ‘Minder maaien betekent automatisch 
minder CO2-uitstoot en minder arbeid. Het 
Mow Saver-graszaadmengsel is erkend en 
ondersteund door NL-Greenlabel. NL-Greenlabel 
hanteert een samenhangend concept van 
duurzaamheid. Op deze manier is het mogelijk 
te sturen op een duurzame en natuurinclusieve 
leefomgeving gedurende het ontwikkelings-
proces, van ontwerp tot beheer.’
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Mow Saver vestigt 
zich snel, maar 
blijft kort, in 
tegenstelling 
tot andere 
grasmengsels

Stip Top Tuinen heeft Mow Saver op verschillende locaties toegepast, 

onder meer op een nieuwe locatie bij Carwash in Rijen.
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