"Kiek eens op Lapschu re", zegt M arc van
Vooren. De rasechte Zeeuw uit Sluis wijst naar
achteren op zijn ruime erf, naar de kant waar de
zee ligt, de kant waar de regen vandaan komt.
Bij van Voore n t huis betekent de uitdrukking
zoveel als: w at voor weer wordt het? Goed weer
is belangrijk voor iedereen, maar iemand die
graszaadteelten begeleidt is dag en nacht met
het weer bezig. Moeten we nu oogsten, net voor
de regen of moeten we nog even w achten?
Van Vooren (HAS Den Bosch afgestudeerd in
198 1) verdient de kost met een akkerbouwbedrijf
waar hij graszaad, knolselder, zaaiuien en suikerbieten teelt. Daarnaast werkt hij met op f reelance
basis voor het kweekbedrijf Euro Grass BV uit
Gennep in Limburg. GREENKEEPER bezocht van
Vooren en zijn vrouw Loes op hun prachtige
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Vooren heeft ongeveer driehonderd productiepercelen in het gebied onder contract. Hij onderhoudt het contact met de boeren. Het gaat
meestal om langdurige teelten, waarbij onderling
vertrouwen én het leveren van hoogwaard ig zaai-
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materiaal erg belangrijk is. Marc bezoekt zijn
boeren ongeveer vijf keer per seizoen. De

afhankelijk van dierlijke mest, die vroeger vanuit Brabant naar Zeeuw Vlaanderen gebracht

gesprekken gaan vaak, hoe kan het ook anders
met deze teelt, over het weer. Van Vooren en de
teler maken afspraken over de teelt en de logistieke afwikkeling naar Euro Grass toe. Van
Vooren is, sinds 198 1, het jaar door bezig met de
begeleiding van graszaadtelers: in februari begint
het feitelijke seizoen als de temperatuur de waarde van de T-som (zie ook verderop) bereikt heeft.
In september en oktober wordt het graszaad
ingezaaid. In de winter bespreekt van Vooren
met de boeren de contracten en geeft hij voorlichting over nieuwe rassen en dergelijke.
Er is veel verschil in graszaad. Tussen het lichtste
en het zwaarste graszaad is een f ractie veertig
verschil in gewicht. Een hectare graszaad geeft
1000 tot 1500 kilogram roodzwenk en 1500 tot
2000 kilogra m rietzwenk, om maar een voorbeeld te geven.
Waarom zaa,en de Zeeuws Vlaanderse boeren
graszaad?
• De meerjange teelt brengt humus in de bodem.
Teelt van graszaad maakt de boeren minder

werd;
• Werkspreiding (voor de tal\"'eoogst);
• De zon. De T-som, een optelsom van de
dag- en nachttemperaturen gerekend over een
hele periode, wordt hier al bereikt rond 20
februari. In de rest van het land is dat soms pas
rond 10 maart. Gras is het eerste gewas dat
reageert op het langere daglicht. Het begint al
te groeien bij 4 graden Celsius. De zaadopbrengsten zijn in Zeeuws Vlaanderen door
het milde zee(micro)klimaat de hoogste van
Nederland in combinatie met grondsoort en

van Nederland. Voornamelijk in de bloeimaand
juni is dit een pre;
• Verder speelt de kennis en ervaring bij loonwerkers en telers een belangrijke rol om
kwalitatief hoogwaardig en gecertificeerd graszaad te produceren .

bloei- en oogstomstandigheden;
• De vette klei houdt wa ter vast. Beregenen is
moeilijk, omdat het water brak is. Het
rendement van de teelt is niet hoog genoeg om
te beregenen;
• Het specifieke Zeeuws Vlaanderse microklimaat:
de landtong van Engeland vangt veel regen die
met de Noord Westenwind meekomt af. Het
stuk boven het Kanaal is te smal om weer
opnieuw buien te vormen. Gevolg is dat
Zeeuws Vlaanderen relatief droger is dan de rest

Vos Ruinerwold is een bedrijf in de grond-, water- en wegenbouw, agrarische dienstverlening
en de groen- en cultuurtechniek in Midden- Noo - en Oost-Nederland.
Wij zoeken een ervaren

Hoofd Greenkeeper
voor CioH·

(m/v)

en Countryclub Hooge Graven te Ommen

De voornaamste taak bij deze functie is het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden aan de baan.
Kandidaten:
• zijn in het bezit van een Greenkeepers diploma;
• hebben gevoel voor een zand grond baan;
• hebben gevoel voor netheid en kwaliteit;
• kunnen werken in teamverband .

Wij bieden:
• goed salaris, niveau afhankelijk van functie en ervaring;
• pensioenregeling;
• studie- en opleidingsmogelijkheden;
• ingang van de functie per 1 november 2006.

lnd1en u voldoet aan de functie-eisen en geïnteresseerd bent m deze functie kunt u tot 3 weken
na verschijnen van deze vacature een schriftelijke sollicitatie sturen naar:

Vos Ruinerwold b.v
t.a. v dhr. A.
Wolddijk 7
7961 NA Ruinerwold
T: 0522-482 220
E-mail: info@vos-ruinerwold.nl
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