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MEDITE SMARTPLY is een duurzame fabrikant van houtachtig 
plaatmateriaal. Het bedrijf zet zich in om producten te ontwikkelen 
en te produceren die bijdragen aan duurzame gebouwen en 
gezondere leefomgevingen..

De robuuste plaat MEDITE TRICOYA EXTREME (MTX) heeft een 
revolutie teweeggebracht in de bouw- en landschapsarchitectuur. 
Dit grensverleggende product heeft een garantie voor gebruik 
buitenshuis tot 50 jaar en draagt bij aan duurzaam bouwen. De 
ontwerpmogelijkheden zijn eindeloos!

Word lid van de online MEDITE MDF-community en 
ontvang de laatste updates.

Ga naar meditemakesitreal.nl voor meer informatie.
Dromers gezocht!

MEDITE® 
makes 
it real

De Woudhof is een hoveniersbedrijf met daarnaast een groothandel voor hoveniers en aannemers: 

Afhaaldepot De Woudhof. Met name de Eurograss-mengsels (DSV Zaden) Sportivo en Bambino 

gaan als warme broodjes over de toonbank. Niet alleen bij hoveniers, maar tegenwoordig ook bij 

loonwerkers. Eigenaar Bart Harmsen verklaart deze ontwikkeling.

Auteur: Karlijn Raats

‘Sportivo fungeert als visite-
kaartje voor een bedrijf: 
hoveniers en loonwerkers lopen 
ermee van de ene naar de 
andere klant’
Eurograss-mengsel lijkt de standaard te worden voor gazonaanleg
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In de hoveniersbranche wordt het zaaien van 
graszaad steeds makkelijker gemaakt door 
de komst van betere (door)zaaimachines. 
Afhaaldepot De Woudhof verkoopt eveneens 
graszoden, maar ziet wel dat de klanten snel-
ler dan voorheen terugvallen op graszaad. 
Eigenaar Bart Harmsen: ‘Met name loonwerkers 
werkten voorheen vooral met grove en grote 
machines,’ vertelt hij. ‘De laatste jaren zien wij ze 
verfijnde machines aanschaffen, die zijn afge-
stemd op hovenierswerk in particuliere tuinen. 
Deze partijen zien wij vaker graszaad afnemen 
bij ons.’

Eurograss-mengsels
Afhaaldepot De Woudhof verkoopt verschillen-
de Eurograss-producten van DSV Zaden, waar-
onder de SV-mengsels, Sportivo, Bambino en 
Solario. Circa 90% van wat er van deze meng-
sels wordt verkocht, wordt verwerkt in particu-
liere tuinen. 10% wordt door loonwerkers met 
een doorzaaimachine ingezet bij de aanleg van 
gazons in bovenmatig grote tuinen.
Koploper in de verkoop vormt Eurograss 
Sportivo. ‘In het verleden wisselden wij binnen 
ons assortiment tussen leveranciers die een 
vergelijkbaar graszaadmengsel als Eurograss 
Sportivo aanboden. Dit deden we om een 
scherpe prijs naar onze klanten af te geven. Een 
paar jaar geleden zijn we van deze werkwijze 
afgestapt. Er wordt bij Afhaaldepot De Woudhof 
van dit type grasmengsel alleen nog Eurograss 
Sportivo verkocht. De prijs-kwaliteitverhouding 
bij dit grasmengsel is prima en de voorkeur van 
de klant bleek ernaar uit te gaan. De Eurograss 
SV-mengsels liggen ook nog altijd erg goed in 
de markt, maar wij zien dat Eurograss Sportivo 
onder onze klanten wel meer en meer als de 
standaard wordt gezien voor de aanleg van 
gazon. Zowel hoveniers als loonwerkers gaan 
ermee van de ene naar de andere klant.’

Sportivo: goed resultaat en duidelijke 
samenstelling
Eurograss Sportivo bestaat voor 50% uit Engels 
raaigras, 15% roodzwenk met forse uitlopers, 
15% gewone roodzwenk en 20% veldbeemd. 
‘Eurograss Sportivo loopt erg goed, omdat het 
merk sterk in de markt staat,’ vertelt Harmsen. 
‘De belangrijkste reden is natuurlijk het con-
stante, goede resultaat. Het is een verfijnd 
mengsel met een snelle opkomst. Het mengsel 
stelt niet zoveel eisen, zoals het verfijndere 
mengsel Eurograss Solario, dat overigens ook 
zijn eigen doelgroep heeft. Ik heb dagelijks 
klantcontact en natuurlijk zijn de droogte en 

beregening terugkerende onderwerpen, maar 
ik heb van niemand gehoord dat Eurograss 
Sportivo, evenmin als enig ander Eurograss-
mengsel dat wij verkopen, het moeilijk hebben 
gehad. Eurograss Sportivo is bovendien uiter-
mate geschikt om door robotmaaiers onder-
houden te worden.’

Even belangrijk voor de populariteit van 
Eurograss Sportivo lijkt de uitstraling van het 
product te zijn. Harmsen verklaart: ‘Het merk 
staat op een eenvoudige manier in de markt. 
Hoveniers geven aan dat zij het gemakkelijk 
vinden om na te gaan wat er precies in het 
mengsel zit; de rassen zijn hun allemaal bekend 
uit de Grasgids. De marketing en informatie 
vanuit Eurograss rond het product is ook een-
duidig en eenvoudig. Hoveniers snappen wat 
erover wordt gezegd en geschreven.’

Bambino
Ook het Eurograss-mengsel Bambino en het 
Eurograss-mengsel voor schaduw of droge 
stukken Silhouette worden bij Afhaaldepot 
goed verkocht. Bambino is wat robuuster, maar 
heeft nog steeds een verfijnd uiterlijk. Het 
mengsel bestaat uit 40% Engels raaigras, 40% 
roodzwenk en 20% veldbeemd.

Meer gras in de grotere tuinen
De trend die Harmsen waarneemt, is dat het 
aandeel gras bij grotere tuinen toeneemt. 
‘Tuinen worden eenvoudiger. Borders worden 
minder vaak gelaagd opgebouwd, van lage 
vaste planten naar grotere vaste planten tot 
heesters. In de kleiner wordende borders willen 
mensen vaker wat eenvoudige vaste planten 
waar je makkelijk tussendoor kunt schoffelen 
totdat het dichtgroeit. Gazons worden groter 
omdat mensen niet meer opzien tegen maaien. 
De eigenaars van grotere tuinen beschik-
ken vandaag de dag over een robotmaaier. 

Robotmaaiers maaien constant, waardoor het 
fijne maaisel dat in het gazon blijft liggen als 
voeding dient voor de grasmat. Wij zijn hier 
groot voorstander van, want wij geloven niet 
in al te veel toedieningen, in de vorm van 
bemesting, bij een gazon. In het voorjaar past 
ons hoveniersbedrijf wat stikstof toe op gazons 
om het wortelgestel een boost te geven en 
de rest van het jaar volstaat bij ons met een 
12-10-18-voeding.

Liever zaaien dan graszoden met netten
Met name voor gazonaanleg in kleine tuinen 
ziet Harmsen veelal het toepassen van gras-
zoden. Wat een nadelige ontwikkeling is voor 
graszodenbedrijven, zijn de afgelopen droge 
zomers. Die weerslag ziet Harmsen terug in zijn 
bedrijf. ‘Sommige graszodenbedrijven ervaren 
de droogte als een probleem: om hun graszo-
den toch sterk genoeg te leveren, verwerken zij 
er plastic netten in. Er zijn hoveniers en loon-
werkers in de grotere tuinenaanleg die daar 
niet de voorkeur aan geven. Want deze netten 
verteren niet en je kunt er het gazon niet door 
verticuteren. Deze doelgroep kiest er dan liever 
voor om het gazon te zaaien. Zij zien boven-
dien als voordeel van zaaien dat het een enorm 
goede beworteling oplevert.’

Doorzaaitip
Wanneer het hoveniersbedrijf van Harmsen 
doorzaait, wordt altijd een combinatie van gras-
zaad met metselzand en een kleine fractie com-
post gebruikt. ‘Je past dan wel wat voeding toe, 
maar verschraalt tegelijkertijd, zodat het gazon 
niet vervilt en dichtslaat. Sportvelden worden 
aan de lopende band verschraald. Dat is een 
methode die ook heel goed werkt op gazons in 
particuliere tuinen.’

Hoge sierwaarde
Wat Harmsen belangrijk vindt om nogmaals te 
benadrukken, is de hoge sierwaarde van met 
name Sportivo. ‘Enorm belangrijk voor hove-
niers. In tegenstelling van wat de naam doet 
vermoeden – je zou kunnen denken aan een 
sportveld – is het een verfijnd gazon, dat tege-
lijkertijd sterk is. Zelfs bij een trapveldje durf ik 
het aan om Sportivo in te zaaien.’

MEESTERS IN DE TUIN
3 min. leestijd

Sportivo wordt 
steeds meer als de 
standaard gezien 
voor de aanleg van 
gazon’

ACTIENAJAARS

Geniet van scherpe prijzen op de Ceranova collectie

 Meer informatie: www.mo-b.nl/najaarsactie

Ceranova

Met kortingen tot wel 40%

Pietra Belgio Grigio Chiaro
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