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Mengselwijzer
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Sport SV 7 Sport

Speelgazon

Bermen

Recreatiegazon

Recreatiegrassen



75% Engels raaigras en 25% veldbeemdgras

Toprassen van de Nederlandse Grasgids

Geschikt voor groot onderhoud en doorzaai van sportvelden

Snelle vestiging: 6- 8 weken

Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100 kg/ha

Sport SV 7
Sport – Voor de beste sportprestaties

Speelgazon
Gazon – Topgazon voor veel speelplezier

Recreatiegazon
Gazon – Breed inzetbaar, voor recreatief gebruik
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Speelgazon: voor intensief en extensief gebruik

Snelle vestiging

Geschikt voor intensieve betreding

Afhankelijk van betreding, bemesting en vochttoestand

past het mengsel zich aan

Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100 kg/ha

Geschikt voor recreatief gebruik: Openbaar groen, gazon, 

parken en recreatieterreinen

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden past het mengsel zich aan

Bij intensieve betreding en bemesting ontstaat er meer een speelgazon

Bij extensieve betreding en lage bemesting ontstaat er meer een siergazon

Traag groeiend

Zaaiadvies: 200 – 250 kg/ha, doorzaai: 100 -125 kg/ha

Recreatiegrassen
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75% Engels raaigras en 25% veldbeemdgras

(type) SV 7

Geschikt voor groot onderhoud en doorzaai van sportvelden

Indien er niet de hoogste eisen aan het mengsel worden gesteld

Snelle vestiging: 6- 8 weken

Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100 kg/ha

Sport
Sport – Voor sportvelden met minder hoge eisen

Bermen
Bermen – Breed inzetbaar bermenmengsel, extensief gebruik

Traag groeiend bermenmengsel

Bermen, taluds, hydroseeding

Snelle vestiging

Extensief onderhoud

Geschikt voor schrale droogtegevoelige gronden

Schaduwtolerant

Zaaiadvies: 100 – 125 kg/ha

Recreatiegrassen
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Hardzwenkgras met 25 soorten kruiden en bloemen

Breed inzetbaar

Bloeiperiode: mei tot oktober

Geschikt voor alle grondsoorten

Hoogte: 25 tot 130 cm

Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik

Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei

Zaaiperiode meerjarig gebruik: maart t/m september

Zaaiadvies: 30 – 40 kg per ha

Verpakking: 5 kg (± 1.500 m²)

34 inheemse soorten kruiden en bloemen

Breed inzetbaar

Bloeiperiode: mei tot oktober

Geschikt voor alle grondsoorten

Hoogte: 10 tot 115 cm

Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik

Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei

Zaaiperiode meerjarig gebruik maart t/m september

Zaaiadvies Veldbloemen: 1,5 gram / m²

Zaaiadvies met graszaad: Velbloemen 1,0 gram / m²; zwenkgrassen: 1,5 – 2,5 gram / m²)

Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5 kg

Akkerranden

Veldbloemen

Doel: Verhogen biodiversiteit akkerranden

Doel: Verhogen biodiversiteit openbaar groen, bermen, parken, 
golfbanen en tuinen: aantrekken van insecten, vogels en klein wild

Veldbloemen



24 inheemse soorten kruiden en bloemen

Breed inzetbaar

Bloeiperiode: mei tot oktober

Geschikt voor alle grondsoorten

Hoogte: 15 tot 110 cm

Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik

Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei

Zaaiperiode meerjarig gebruik maart t/m september

Zaaiadvies Bijenmengsel: 1,5 gram / m²

Zaaiadvies met graszaad: Bijenmengsel 1,0 gram / m²; zwenkgrassen: 1,5 – 2,5 gram / m²)

Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5 kg

Bijenmengsel
Doel: Verhogen biodiversiteit in openbaar groen, bermen, parken, 
golfbanen en tuinen: aantrekken van bijen en andere insecten

7

Veldbloemen



8

Akkerranden

Bijenmengsel

Veldbloemen

Samenstellingen Veldbloemenmengsels*

*onder voorbehoud van beschikbaarheid.
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