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‘Laat die zon maar komen!’
tekst Jelle Feenstra

‘Z

odra de eerste zon zich in het voorjaar laat zien, wil heel
Nederland de tuin in. En niet zaaien en wachten tot het
opkomt hè? Nee, er moet meteen gras onder de voeten. Nou,
dat is onze business: graszoden telen van een vierkante meter, duizenden pallets vol. Het hele jaar door leveren we bĳna
dagelĳks aan hoveniers en tuincentra. En voor hotels of voetbalclubs maken we ze een stukje groter.’
‘Graszoden krĳgen bĳ ons een jaar de tĳd om tuinbedekking
te worden. Best een precisiewerkje, deze teelt. Zeker omdat
we hier, op de hoge zandgronden van de Drentse Hondsrug,
midden tussen de hunebedden leven. Dat betekent dat regelmatig ĳstĳdgesteente bovenkomt. Je wilt niet weten wat voor
knoerten we soms tegenkomen. Stenen in de bovenste vĳf
centimeter van het zaaibed kunnen we bĳ het gras snĳden
niet gebruiken. We zĳn na het ploegen dan ook vaak aan het
steenrooien.’

Soms net de Sahara
‘Na het egaliseren, rotorkopeggen en opnieuw egaliseren gaat
er zo’n 200 kilo aan graszaad per hectare in. Dat is vier keer
zoveel als bĳ een melkveehouder die zĳn grasland vernieuwt.
Maar bĳ ons moet de zode na een jaar ook een en al gras met
wortel zĳn. Als ik zo’n zode uitschud, hou ik niet meer dan
een klein kopje zand over, zo dicht is die dan.’
‘Het is hier met harde wind soms net de Sahara. Dan stuift
met het zand alle graszaad weg. Daarom komt er na inzaai
digestaat van de suikerfabriek als antistuifdek overheen. Onder die 300 hectare aaneengesloten graszodeteelt ligt een leidingenstelsel van vele kilometers. Dat zorgt ervoor dat we bĳ
droog weer elke dag kunnen beregenen. We gebruiken geen
drĳfmest meer, alleen kunstmest. Daar kun je beter mee sturen. En we maaien het gras met kooimaaiers, vanaf eind mei
drie keer per week.’

Humor in de grond brengen
‘Met groenbemester brengen we humor in de grond. Ja, dat is
humus, maar ik noem het humor: leven, lach. Dat is ook hoe
ik mĳn vak ervaar. Elke dag buiten, elke dag werken met een
prachtig en luxe product: gras.’
‘Ik kĳk uit naar de komende maanden. Dan draaien we dubbele werkdagen en snĳden we met 20 man 12 hectare per
week weg. Dat zĳn 80 vrachtwagens vol pallets. Ons record is
4,8 hectare gesneden grasrol op één dag, dat was op een donderdag, een piekdag. Dan staat het weekend voor de deur en
als er mooi weer wordt voorspeld, stapelen de orders van de
tuincentra zich op. Dan wil iedereen de tuin in: óf ze gaan aan
de slag óf ze vleien zich neer en nemen een wĳntje. Beide keren komen de tuinideeën. Nee, laat die zon maar snel komen!’
Links: Het snĳden van graszoderollen is een precisiewerkje
Midden: De oogst van zoden van 45 meter lang en 1 meter breed
Rechts: Henk Welling controleert het stapelen van de zoden
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