Gras groeit niet vanzelf
Stad + Groen interviewt initiatiefnemers achter lustrumuitgave Nationale
Gazondemodag op 24 september
Gras heeft in openbaar groen een bijzondere positie. Het is er altijd en zit tegelijk een beetje onderaan de pikorde. Als er helemaal niets
meer kan, maak er dan maar gazon van, lijken veel groenbeheerders te denken. Ten onrechte, als je het vraagt aan de initiatiefnemers achter
de Nationale Gazondemodag die dit jaar op 24 september bij Gramefo in Eemnes wordt gehouden. De mogelijkheden met gras zijn legio en
óók een gazon verdient professioneel onderhoud.
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Nederland wil op het gebied van gras graag
vooroplopen en doet dat meestal ook, maar de
gazondemodag is toch echt een Belgisch exportproduct. In België heb je wellicht net iets meer
een traditie op het gebied van grote particuliere
gazons dan in Nederland en daar wordt al meer
dan tien jaar heel succesvol een gazondemodag
georganiseerd. Inmiddels lijkt het concept ook
bij ons voet aan de grond te hebben gekregen.
Eerdere edities bij onder andere Frank Kuypers
in Biezenmortel en in Bilthoven haalden moeiteloos 400 bezoekers. Het concept is simpel: geen
beurs, maar praktijkdemonstraties en kennis
overbrengen, hoveniers en groenbeheerders de
instrumenten geven om mooie gazons te creëren
in particuliere tuinen en openbare ruimten, hen
tonen hoe je gazons nog beter en professioneler
kunt aanleggen en onderhouden. Bezoekers
dienen vooraf in te schrijven voor deze kosteloze
demodag en worden dan in kleine groepen over
het veld verspreid. Er kunnen zo’n tien haltes
worden aangedaan.
Job Steunenberg van Advanta, een van de initiatiefnemers van het eerste uur: ‘Die rondgang in
groepjes doen we omdat we er zeker van willen
zijn dat we echt tijd hebben voor de bezoekers.
Je krijgt geen kale opsomming van producten
of machines, maar we laten echt dingen zien.’
Eimert Kleinloog van O. de Leeuw geeft een
voorbeeld: ‘Als wij hoveniers vertellen wat het
effect is van verticuteren, doorzaaien en bemesten in het najaar, laat je hoveniers niet alleen zien
hoe een gazon daarvan opknapt, maar ook hoe
je daarmee een extra verkoopkans hebt bij gazoneigenaren.’

De vier initiatiefnemers en gastheren van Gramefo.
Bovenste rij v.l.n.r.: Frank Fokker (Gramefo),
Job Steunenberg (Advanta), Eimert Kleinloog (O. de Leeuw)
Zittend: Marc Fokker (Gramefo), Gerrit Klop (DCM) en
Willem Hak (Kraakman Perfors)

De vier initiatiefnemers van de editie van 2014
zijn achtereenvolgens: Advanta als graszaadleverancier, Kraakman Perfors als leverancier van
machines, DCM voor de meststoffen en O. de
Leeuw als tweede machineleverancier. Gramefo
in Eemnes, het graszodenbedrijf van Marc en
Frank Fokker, is voor het tweede jaar gastheer
voor de Gazondemodag.
Alleen al de initiatiefnemers laten een aantal
interessante nieuwigheden zien op 24 september.
Al dit voorjaar hebben DCM en Advanta een
aantal plots voorbereid, waarin hun producten
in de praktijk worden getest. Advanta laat de
verschillende grassoorten en gazonmengsels zien
en natuurlijk de steeds populairder wordende
veldbloemenmengsels. Steunenberg: ‘Die bloemenobjecten zijn prachtig. Iedere dag dat je naar
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De Gazondemodag zal grotendeels gaan over aanleg, onderhoud en beheer van gazons in particuliere tuinen, parken en bermen, maar er ligt bijvoorbeeld ook een DCM-proef die
het effect van bemesting op vaste planten toont.

delijk te zien en te voelen! Ook voor sportvelden
is dit overigens een interessant alternatief.
De machineleveranciers vullen elkaar tijdens de
demodag met hun aanbod vooral aan. De topper van O. de Leeuw is allereerst natuurlijk de
nieuwe Eliet doorzaaicombi voor kleine gazons.
Deze machine heeft op de afgelopen Agribex in
België een innovatieprijs gewonnen. De topper
van Kraakman bestaat natuurlijk uit het John
Deere-programma, aangevuld met hoogkiepende
grasmaaiers van Grillo en het Trilo-programma.
Een van de innovaties tijdens de Gazondemodag: de
Eliet doorzaaicombi DZC 600. Goed voor de Agribex
Innovatieprijs.

zo’n veldje kijkt, is het beeld veranderd, omdat
er steeds andere soorten bloeien.’ DCM concentreert zich vooral op bodemverbetering, wat overigens ook het centrale thema is van deze editie
van de demodag. Zo laat Gerrit Klop van DCM
onder andere het effect zien van lava en voeding
op de toplaag van gazons. De verschillen zijn dui-

Breed
De Gazondemodag is echter veel breder dan
alleen het programma van de vier initiatiefnemers. Andere partijen die gaan demonstreren zijn
Bras Fijnaart, Vredo, Raintech en Altic. In de centrale tent met catering staat daarnaast nog een
aantal kleine infostands van adviesbedrijven.

Meer info over de Gazondemodag op 24
september a.s. vindt u op www.nationalegazondemodag.nl. U kunt zich op deze site
ook opgeven.
De locatie is:
Gramefo Graszoden
Te Veenweg Zuid 2
3755 ML Eemnes
www.gramefo.nl

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-4858
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