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De voorbije seizoenen werden we geconfron-
teerd met extreme periodes van droogte, hitte, 
vochtigheid, koude en nieuwe ziektes. Meteen werd 
duidelijk hoe kwetsbaar ons groen is. Bomen, hagen, 
gras en bloemen kregen het zwaar te verduren.

Kan je je als groenprofessional hiertegen wapenen ? 

Ja dat kan, door projecten klimaatrobuuster te 
maken. Naast vakmanschap vraagt de aanleg 
van een degelijk, mooi en groen gazon, sportveld 
of bloemenperk om betrouwbare producten die 
bestand zijn tegen weersextremen en nieuwe uitda-
gingen. 

Bij Advanta blijven we investeren in de best 
mogelijke oplossingen voor alle gras- en veldbloe-
menprojecten. Dit zowel voor groenprofessionals 
die zeer hoge eisen stellen, als naar de eindge-
bruiker toe die een mooie, ecologische en bloem-
rijke vegetatie wenst.

De sterkte van Advanta? Topkwaliteit en verschei-
denheid van de mengsels, de innovatieve coating 
‘Headstart Advance’ en vakkundige begeleiding & 
advies. 

Het beste graszaad- of bloemenmengsel alleen 
is echter geen garantie op succes. De uitgebreide 
kennis en jarenlange praktijkervaring van onze 
grasspecialisten bundelden we daarom in een 
Kenniscentrum. Via lezingen, opleidingen, website, 
een bezoek aan ons demo- en proefterrein of 
advies van onze experts ter plaatse informeren en 
adviseren we je graag over de beste oplossingen 
en meest geschikte alternatieven voor elk specifiek 
project. 

Een gezond gazon en uitbundige bloemenpracht ? 
Advanta staat 100 % 

achter de groenprofessional !

Erik Truyers
Sales- & productmanager gazongrassen/ veldbloemen 

GSM: 0496 59 80 89 
erik.truyers@limagrain.be
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Een tuin vandaag dient om te genieten, te ravotten, te onthaasten, vrienden en familie uit te nodigen voor een 
bbq. Dat doe je liefst in een onderhoudsvriendelijke tuin die er altijd mooi bijligt. Hoe perfecter de tuin en hoe 
minder uren werk erin kruipen, hoe positiever de beleving. Wie de juiste basisregels in acht neemt - daarbij 
rekening houdend met projectspecifieke factoren - en gebruik maakt van de juiste producten legt het funda-
ment voor de perfecte grasmat. 

Kwaliteitsproducten + 
juiste manier van werken = 
beste garantie op resultaat

5basiselementen

De hoeveelheid zonlicht, vocht en temperatuur-
schommelingen zijn niet te voorspellen. Maar we 
kunnen de bodem en het gras wel wapenen tegen 
extremen en de ziekten en plagen die ze met zich 
meebrengen. 

Advanta kenniscentrum

licht temperatuur lucht vocht voeding
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Advanta Qual ity Mixtures
Advanta-graszaden zijn toonaangevend in het kwaliteitssegment van de 
Belgische markt. Al onze topmengsels hebben een kwaliteitslabel (AQM). 
Een label gekoppeld aan een streng Quality Control Program dat enkel 
hoogwaardig en betrouwbaar uitgangsmateriaal garandeert voor gazons en 
sportvelden.

Drie garanties van AQM
 1.  Graszaadmengsels die bestaan uit de nieuwste en hoogst geklasseerde 

rassen, met de internationale rassenlijsten als leidraad.

 2.  Eersteklas zaaizaadkwaliteit, waarbij nog strengere normen gehanteerd 
worden dan de algemeen wettelijke Belgische (EC) standaarden op het 
vlak van kiemkracht en zuiverheid.

 3.  Standaard behandeld met Headstart Advance, de meest complete en 
natuurlijke coating.

Kwaliteit, uw beste verzekering

Engels raaigras Veldbeemdgras

 minimaal 96%  
 zuiver zaad 

 maximaal 1,5%  
 vermenging 

AQM-kwaliteit 

Naar Belgische 
norm

Naar Belgische 
norm

 minimaal 98%  
 zuiver zaad 

 maximaal 0,2%  
 vermenging 

Standaardkwaliteit : 
gemiddelde zuiverheid 

Standaardkwaliteit : 
gemiddelde zuiverheid 

 minimaal 90%  
 zuiver zaad  minimaal 85%  

 zuiver zaad 

 maximaal 0,2%  
 vermenging 

 maximaal 2%  
 vermenging 

AQM-kwaliteit 

AQM-kwaliteit = 
zéér hoge zuiverheid
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HEADSTART

Met Headstart Advance zorgde Advanta voor een nieuwe, revolutionaire doorbraak. Door de meest moderne en 
innovatieve wortel- en kiemtechnologie te combineren, ontstond een 100 % natuurlijke hightech coating met 
een complex geheel van biostimulatoren, enzymen, hormoonextracten en essentiële mineralen.
Elk graszaadje in het mengsel is volledig gecoat.  En gras haalt daar maximaal voordeel uit. Of het nu gaat om 
de aanleg of heraanleg van een gazon of sportveld, Headstart Advance is de beste verzekering voor een prachtig 
resultaat.

De innovatieve graszaadcoating staat garant voor een snellere kieming en vestiging van de graszode, een grotere 
wortelmassa, betere opname van vocht en voeding en een stevige beworteling in alle richtingen.

Headstart Advance past zo perfect in een duurzaam groenbeleid. De 100 % natuurlijke coating verbetert niet 
alleen het visuele aspect van de grasmat, maar ook de stevigheid, herstelbaarheid, ziekte- en stressgevoeligheid. 

Een revolutionaire doorbraak die heel wat pro blemen helpt voorkomen. 

 1.  
Betere beworteling

 2.  
Minder stressgevoeligheid

 3.  
Snelle en gelijkmatige opkomst

 4.  
Betere opname van vocht en voeding

 5.  
Natuurlijke bescherming 

tegen kiemziektes

 6.  
Duurzamer groenbeheer

Geef je gazon een natuurlijke voorsprong!

Haal maximaal voordeel uit gras 
met ingebouwde voorsprong!
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Molybdeen (Mo)
• Essentieel sporenelement voor (begin)groei
• Nodig voor enzymen betrokken bij eiwitvorming

Koper (Cu)
• Belangrijk sporenelement voor (her)groei
• Onderdeel van enzymen bij fotosynthese en stofwisseling
• Stimuleert aanmaak lignine voor stevige celwanden

Zwavel (S)
• Bouwsteen voor vorming van eiwitten, hormonen en vitamines
• Bevordert kiemenergie en resistentie tegen koude

Zink (Zn)
• Essentieel element in enzymen
• Belangrijk voor de vorming van chlorofyl (bladgroenkorrels)
• Bescherming tegen schadelijke schimmels en bacteriën

Fosfor (P)
• Essentieel voor fotosynthese en aanmaak oliën, suikers, 

zetmeel en enzymen
• Zorgt voor snelle beworteling
• Verbetert stressbestendigheid

Mangaan (Mn)
• Belangrijk voor de chlorofylvorming
• Versnelt de ontwikkeling van de plant
• Verbetert de ontkieming

Biostimulatoren
• Bevorderen aanvoer van voedingsstoffen
• Garanderen efficiënt gebruik van voedingsstoffen
• Voorkomen tekort aan sporenelementen

Enzymactiviteit
• Stimuleert groei van wortels/spruiten
• Energiebron voor start fotosynthese

Zeewierextract met hoog cytokinine-gehalte
• Bevordert celdeling en stofwisseling
• Leidt tot snellere kieming

Samenstelling coating

Betere doorworteling
Headstart Advance geeft tijdens de vestiging een 
voorsprong. Het grasveld zal sneller en gelijkmatiger 
kiemen, groeien en aanslaan, intensiever wortelen en 
eerder gesloten zijn. 

De doorgaans betere doorworteling in de breedte en 
diepte maakt vocht en voedingsstoffen – zelfs in lager 
gelegen bodemlagen – beter bereikbaar en opneembaar. 
Dat uit zich in een vitalere groei en betere weerstand van 
de mat tegen droogte en fysieke belasting.

100 % gecoat
100 % natuurlijk
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Gespecialiseerd advies
Gespecialiseerde info over aanleg en onderhoud van gazons, 
sportvelden of bloemenweides?
Professionelen en beroepsverenigingen kunnen een beroep 
doen op de Advanta-specialisten voor lezingen of opleidingen 
rond een bepaald thema: grassoorten, inzaai, bemesting, 
bodembewerking, waterbuffering en -afvoer, IPM en fyto- 
licentie, heraanleg sportvelden, veldbloemen ... 

Advies en begeleiding

GSM: 0496 59 80 89 
erik.truyers@limagrain.be

Onze betrokkenheid gaat verder dan het 
leveren van hoogwaardige gazon- en 
veldbloemenzaden. 
We helpen, begeleiden, reiken oplossingen aan. 
Op maat van jouw project en jouw klant. 
Voor meer info en kosteloos advies, neem contact 
op met onze grasspecialist Erik Truyers.
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Deskundige 
projectbegeleiding

Elk project is uniek, heeft specifieke randvoorwaarden. 
Samen met jou zoeken onze ervaren begroeningsspecialisten 
naar de beste oplossingen en meest geschikte alternatieven. 
Indien gewenst, komen zij zelfs ter plaatse.

”Wie kennis wil 
vermenigvuldigen, 
moet bereid zijn 
die te delen.”
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Innovatief proefstation
Hoe gedijen onze Advanta-mengsels onder verschillende 
omstandigheden? Wat zijn de effecten van gewasbescher-
mingsmiddelen, bemestingen ...? Op ons unieke proefveld 
testen we dit voortdurend en blijven we innoveren. De best 
practices delen we met onze groenprofessionals zodat zij 
zeker zijn van een mooi gazon en tevreden klanten. 

Uniek demoplatform
Op onze jaarlijkse Nationale Grasdagen vinden groenprofes-
sionals alle antwoorden voor een perfecte tuinaanleg. Van 
voorbereiding tot oplevering, van beregening tot bemesting. 
Vakdeskundigen uit de hele sector staan klaar met info, 
advies en demonstraties van hun nieuwste ontwikkelingen. 
En spelen in op actuele thema’s. Mis dit event niet en schrijf je 

in via www.nationalegrasdag.be

Meer praktijkvoorbeelden ? Best practices ? 
Antwoorden op de meest specifieke vragen ? 
Ontdek de succesformule voor een mooi 
gazon en tevreden klanten op onze website!

www.advantaseeds.be/kenniscentrum

10



• snelst kiemende grassoort; zeer vlotte 
vestiging

• dichte, groeikrachtige zode met groot 
herstelvermogen

• zeer goede tolerantie voor betreden/
bespelen

• grote concurrentiekracht bij doorzaai
• vraagt geregeld stikstofbemesting

• voortreffelijke zodevormer door onder-
grondse uitlopers

• versterkt, stabiliseert en is intensief te 
betreden/bespelen

• sterke beworteling/goed droogte-
resistent

• zeer winterhard, kan tegen een stootje
• vraagt geregeld stikstofbemesting

• verschillende types: gewoon, met fijne 
uitlopers of met forse uitlopers

• dichte, fijnbladige zode; grote 
sierwaarde, mooie visuele uitstraling

• traaggroeiend, matige stikstofbe-
hoefte, onderhoudsarm

• verdraagt kort maaien tot 5 mm 
• bestand tegen schaduw, droogte, vorst 

en zout

Engels raaigras
Lolium perenne

Veldbeemdgras
Poa pratensis

Roodzwenkgras
Festuca rubra

Sterk ontwikkelde 
ribben

Ribben ontbreken 
en top splijt bij 

vlakstrijken

Knobbeltjes in 
plaats van oortjes

Stengels aan basis 
meestal rood

Twee lichtlijnen 
naast hoofdnerf 

zichtbaar

Bruine bladschede, 
aan randen 

vergroeid

blad 

tongetje

wimpers

oortje

ongeribd

zwak geribd

sterk geribd

Grassen herkennen
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Meer en meer zien eigenaars hun tuin als een extra grote (buiten)
kamer. Liefst een die keer op keer betovert. Waarin ze kunnen 
genieten van een zorgeloos vakantiegevoel en tot rust komen. Een 
groen visitekaartje ook, voor vrienden, kennissen en zakenrelaties. 
Waar de kinderen kunnen ravotten, je BBQ-feestjes organiseert of 
gewoon heerlijk kan relaxen.

Achter die schijnbaar nonchalante planten- en bloemenpracht 
schuilt vaak de onzichtbare hand van een vakbekwaam kunstenaar. 
Tuinarchitect en -aanlegger Wim Verellen is zo iemand. Samen 
met zijn team bouwde hij in Laakdal en omstreken een ijzer-
sterke reputatie op in het ontwerpen en aanleggen van prachtige, 
betaalbare én onderhoudsvriendelijke tuinen.

Wat is het belang van een mooi gazon in de tuin?
”Dat kan je moeilijk overschatten. Een gazon brengt rust in de tuin en zorgt telkens weer voor een goed gevoel. Als het 
er prachtig bijligt tenminste. En dat is niet altijd even eenvoudig.”

”Een mooi resultaat begint met een gedegen voorbereiding. Meten is weten, daarom starten we vaak met de analyse 
van een grondstaal. Nadien gaan we de grond klaarstomen, de waterhuishouding optimaliseren en de juiste 
grasmengsels selecteren. Enkel door niets aan het toeval over te laten, heb je de grootste garantie op succes en een 
tevreden klant.”

”En daarna moet je je gazon natuurlijk onderhouden. Op geregelde tijdstippen maaien. Correct bemesten naargelang 
de seizoenen. Uitkijken voor plagen en ziektes. Ook hier geldt: beter voorkomen dan genezen.” 

Wie zorgt het best voor dit onderhoud? 
”De hedendaagse trend in tuinen is zoveel mogelijk genieten en zo weinig mogelijk werken. Robotmaaiers spelen 
perfect in op deze trend. Klanten hoeven niet meer te maaien, noch gras af te voeren. Bovendien dienen de snippers 
(beperkt) als meststof. Het is aan ons om de klant verder te ontzorgen. Die taken op ons te nemen waar hij zelf geen 
kaas van gegeten heeft of waar hij zich liever niet mee bezighoudt. Het liefst proactief.”

”Doorheen de jaren bouwden we als team heel wat kennis en ervaring op. En komen we nog weinig voor verrassingen 
te staan. Maar toch gebeurt het nog dat ik professioneel advies nodig heb. En dan ga ik te rade bij Advanta, bij Erik 
Truyers. Net zoals ikzelf leeft Erik voor zijn beroep en is hij pas tevreden wanneer de klant tevreden is. En die attitude 
maakt het verschil. Enkel perfectie is goed genoeg.”

Zorgeloos vakantiegevoel, in je eigen tuin

”De trend in tuinen 
is zoveel mogelijk 
genieten en zo weinig 
mogelijk werken”

Wim Verellen, tuinarchitect
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Gazongrassen
sier- en speelgazon | speel- en sportgazon | herstelgazon | schaduwgazon



30 %

20 %

20 %

20 %

HEADSTART

HEADSTART

10 kg

10 kg

1 kg
3 kg

5 kg

30 %

18 %

32 %

20 % 0 5 10

Ravot

Versail les

10 %

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2,5 - 3 kg/are

• Vestigingssnelheid : nogal langzaam

• Maaihoogte : 2,5 - 3 cm

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 90 - 150 
eenheden N/ha verdeeld over het jaar in de vorm van 
een speciale gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2 - 3 kg/are

• Vestigingssnelheid : snel

• Maaihoogte : 3 - 3,5 cm (bij droogte 4 - 6 cm)

• Bemesting : ongeveer 100 eenheden N/ha 
verdeeld over het jaar in de vorm van een speciaal 
samengestelde gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

De beste keuze onder de fijne gazons. Uitermate geschikt voor siergazons en siertuinen. 
Omdat de mengeling samengesteld is met in hoofdzaak traaggroeiende grassoorten 
en grasvariëteiten die jaarrond hun donkergroene kleur behouden, is het gras onder-
houdsvriendelijk. Ravot past zich goed aan in schaduwrijke gebieden en verdraagt een 
normale betreding. Het vormt een gesloten grasmat en verdraagt kort maaien goed.

Unicum in de gazonwereld: dit mengsel beschikt over de sterkte van een sportgazon en 
het uitzicht van een siergazon. Versailles combineert zijn fijnbladigheid met een snelle 
vestiging en zeer goede betreedbaarheid. Enkel de fijnste, beste en meest ziekteresistente 
grassoorten worden gebruikt. 

Gebruik

Te gebruiken als Engels 
siergazon. Jaarlijks 
verticuteren geeft een nog 
beter resultaat.

Gebruik

Perfect voor privétuinen, 
parken en openbaar groen.

SIERGAZON

SIER-/SPEELGAZON

 Engels raaigras  Veldbeemd  Roodzwenk gewoon  Roodzwenk fijn  Roodzwenk fors

Samenstelling :

Samenstelling :
0 5 10
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0 5 10

HEADSTART

10 kg

Presto

3 kg

1 kg

40 % 10 % 20 %

20 % 10 %

HEADSTART

10 kg

Supersporta

Gazongrassen

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2,5 - 3 kg/are

• Vestigingssnelheid : zeer snel

• Maaihoogte : 2 - 3 cm (bij droogte opvoeren tot circa 
5 cm)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 90 - 150 
eenheden N/ha verdeeld over het jaar in de vorm van 
een speciale gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

De verzekering van iedere tuinaanlegger, de perfectie voor sport- en speelgazons. Presto 
garandeert een zeer goede en snelle opkomst, een hoge betredingstolerantie en een 
uitzonderlijke ziekteresistentie. Het uitzicht van de grasmat is onberispelijk. Presto vestigt 
zich snel op alle grondsoorten, vormt een dichte zode (minder onkruiddruk) en beschikt 
over een hoog herstelvermogen.

Gebruik

Kan overal ingezet worden 
waar je een fraai, sterk 
gazon met hoge betredings-
tolerantie verwacht. Zowel 
voor privégazons, parken als 
openbaar groen. Ideaal voor 
mulchmaaien.

SPEEL-/SPORTGAZON

Samenstelling :

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2,5 - 3 kg/are

• Vestigingssnelheid : zeer snel

• Maaihoogte : 3 - 5 cm (hoger bij droogte)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 90 - 150 
eenheden N/ha per jaar in de vorm van een 
samengestelde gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

Door zijn samenstelling heeft Supersporta een snelle opkomst op alle bodemtypes. Is 
makkelijk in onderhoud en vormt een mooi, dicht tapijt dat betreding goed verdraagt. 
Zowel de tuinaanlegger als zijn klant spreken vol lof over dit gazonmengsel.

Gebruik

Extreem polyvalent, 
maar voornamelijk voor 
privégazons. Ideaal voor 
mulchmaaien.

SPEEL-/SPORTGAZON

Samenstelling :

15 %

40 %

20 %

25 %

0 5 10
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40 % 45 %

15 %

10 kg

Sporta

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 3 - 3,5 kg/are

• Vestigingssnelheid : zeer snel

• Maaihoogte : 3 - 5 cm (bij droogte altijd minimaal 
5 cm bewaren)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 90 - 150 
eenheden N/ha per jaar, verspreid over verschillende 
tijdstippen en liefst met een samengestelde 
gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2,5 - 3 kg/are

• Vestigingssnelheid : zeer snel

• Maaihoogte : 3 - 5 cm (bij droogte altijd minimaal 
5 cm bewaren)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 90 - 150 
eenheden N/ha per jaar, verspreid over verschillende 
tijdstippen en liefst met een samengestelde 
gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

Het perfecte sportgazon met een zeer snelle kieming, vlotte zodevorming en uitstekende 
betredingsresistentie. Door de uitgelezen variëteitenkeuze zal een dichte zode gevormd 
wor den en zullen open plekken vlug herstellen en dichtgroeien. Wembley heeft een zeer 
mooi uit zicht en een diepgroene kleur.

Polyvalente instapmengeling. Geeft een solide gazon dat zich snel vestigt. Dit basis-
mengsel wordt vaak gebruikt voor het inzaaien van speelpleinen en speeltuinen.

Gebruik

Bij aanleg van privégazons, 
speeltuinen en openbaar 
groen. Ideaal voor 
mulchmaaien.

Gebruik

Bij aanleg van privégazons, 
speeltuinen en openbaar 
groen. Ideaal voor 
mulchmaaien.

SPEEL-/SPORTGAZON

SPEEL-/SPORTGAZON

Samenstelling :

Samenstelling :

 Engels raaigras  Veldbeemd  Roodzwenk gewoon  Roodzwenk fijn 

 Roodzwenk fors  Hardzwenk  Bosbeemd

50 % 10 %

20 % 20 %
0 5 10

10 kg

Wembley

0 5 10

16



30 %

20 % 30 % 10 %

10 %

10 kg

HEADSTART

10 kg

5 kg

1 kg

Parasol

Renova

Gazongrassen

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2,5 - 3 kg/are

• Vestigingssnelheid : nogal traag

• Maaihoogte : niet korter dan 5 cm om het mooie 
uitzicht van het schaduwgazon te bewaren

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 150 
eenheden N/ha per jaar; liefst in de vorm van een 
samengestelde gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

Het schaduwmengsel bij uitstek. Speciale en beproefde samenstelling van grassoorten en 
grasrassen die met minder (direct) zonlicht toekomen.

Gebruik

Mengeling voor sterk 
beschaduwde omgeving.

SCHADUWGAZON

Samenstelling :

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 1 - 3 kg/are, volgens ernst 
schade

• Vestigingssnelheid : zeer snel

• Maaihoogte : als bestaand gazon

• Bemesting : niet bemesten vóór de renovatie; 
bemesten na opkomst (1 à 2 cm hoog) en vóór de 
eerste maaibeurt met een specifieke, traagwerkende 
gazonmeststof

• Geschikt voor mulching en robots :

Het mengsel bij uitstek voor de renovatie van beschadigde en/of uitgedunde gazons. 
Ideaal voor gebruik in doorzaaimachines, omdat het zich heel goed vestigt in een 
bestaand gazon.

Gebruik

Uitermate geschikt voor het 
doorzaaien na schade door 
een anti-mosbehandeling 
of selectieve onkruid behan-
deling. Ook aangewe zen om 
een gazon na het verticuteren 
snel te laten herstellen en 
dichtgroeien. Ook na schade 
door insecten, ziekte, droogte 
of te intensieve betreding 
zorgt Renova altijd voor snel 
herstel. Bovendien ideaal voor 
het verjongen en renoveren 
van een gazon.

HERSTELGAZON

Samenstelling :

Na enkele wekenVóór herstel

0 5 10

75 % 15 %

10 %

0 5 10
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Aanleggen/inzaaien
• Zorg voor een goed voorbereide, onkruidvrije bodem met een goede waterdoorlatendheid en capillaire werking; 

creëer door egalisatie een vlakke ondergrond
• De ideale bodem is zand met daarboven 30 cm rijke teelaarde op goed afwaterende ondergrond
• Voor een optimale grasgroei is een zuurtegraad (pH) van 5 - 5,5 gewenst
• Zaai conform aanbevolen zaaidichtheid op een diepte van 0,5 - 1,5 cm
• Bezoden kan het hele jaar, zolang het niet vriest; leg zoden op vochtige grond, haaks op de kijkrichting met 

verspringende naden; start bij de randen en rol na de plaatsing de hele mat goed aan; kanten bijsnijden, naden 
extra aandrukken en alles goed beregenen

• Vermijd scherpe hoeken/bochten in gazons en zo mogelijk ook gras rond bomen en ornamenten, dat werkt 
tijdrovend in onderhoud

Renoveren/doorzaaien
• Geeft snel herstel van bestaand gazon (zonder omspitten) bij schade als gevolg van intensieve betreding, koude, 

droogte, ziekte- en/of onkruidbestrijding...
• Zaai altijd door na het jaarlijks gazononderhoud/herstel in voorjaar of nazomer; doe dit na kort afmaaien, verticu-

teren/uitkammen en opvullen met dressgrond om oneffenheden in de mat weg te werken
• Maai na renovatie/doorzaai voor het eerst bij een graslengte van 6 cm, daarna pas bemesten 

Verticuteren/beluchten
• Met verticuteren ga je verdichting van de bestaande zode door vervilting/vermossing tegen; het doorsnijden van 

pollen en wortels en de aanvoer van meer lucht stimuleren het gras tot uitstoeling en herstelgroei
• Doe dit enkel in een groeizame periode (bij voorkeur het voorjaar) zodat het gras snel kan herstellen; gebruik een 

verticuteerhark of verticuteermachine met holle tanden
• Bij een erg harde en ernstig verdichte onderlaag realiseer je met prikrollen een diepere beluchting, waarbij tot 

circa 6 cm diepe gaatjes in de grond worden geprikt
• Breng na verticuteren of prikrollen een dressing van zand en (fijne) humus aan

J F M A M J J A S O N D
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Na enkele weken

Onderhoud

7 tips voor een geslaagd 
gazonherstel

 1.  Laat voldoende tijd tussen onkruidbestrijding 
en doorzaai (minimum twee weken). Hoe 
langer de periode, hoe beter voor de groei 
en kiemontwikkeling. 

 2.  Hou het gras vochtig bij het kiemen. Zeker 
tot de eerste maaibeurt.

 3.  Graszaad moet altijd bedekt zijn, anders is 
geen kieming mogelijk.

Vóór herstel

Renovatie van gazon
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Bemesten
• Bemest volgens bodemgesteldheid met een speciaal samengestelde gazonmeststof
• Start in maart met een goede basisbemesting en geef na zes weken vervolgens elke maand een (kunst)mestgift; 

langzaam vrijkomende meststoffen werken wel 6 maanden lang, in dat geval pas ’s zomers weer bemesten
• Na september geen N-meststof meer toedienen, wel een kalibemesting zodat het gras ‘versterkt’ de winter ingaat
• Door vóór de winter kalk te strooien en een winterbemesting toe te dienen, ga je mosgroei tegen en hou je de pH 

op peil

Maaien
• Maai regelmatig, in het groeiseizoen 1 à 2 keer per week
• Hanteer een maaihoogte van 2,5 - 3,5 cm; neem in een maaibeurt nooit meer dan een derde van de grashoogte af; 

maai liever wat frequenter en fluctueer niet in maaihoogte, dan staat de mat minder bloot aan stress en onkruiden 
en loop je niet de kans de groeipunten te raken

• Openbaar groen en speelgazons een centimeter hoger maaien dan siergazons; bij langdurige hitte/droogte niet of 
enkele centimeters hoger maaien

• Hou bij extensief onderhouden objecten een maaihoogte aan van 8 - 10 cm 
• De cirkelmaaier wordt het meest gebruikt; kooimaaiers geven een scherpere snede en een iets mooier maaibeeld
• Laat gras niet te lang (minimaal 3 cm) de winter ingaan, zo voorkom je uitwintering 

Onkruiden bestrijden
• Probeer onkruid zoveel mogelijk uit te steken of door middel van verticuteren te verwijderen; bestrijding van 

onkruiden in bestaande gazons is goed mogelijk met selectief werkende groeihormonen
• Let wel, onkruidbestrijding werkt pas optimaal bij dagtemperaturen tussen 15 - 25 °C
• Met sommige producten bestrijd je mos, maar neem je niet de oorzaak van mosvorming weg. Deze is meestal het 

gevolg van een combinatie van factoren
• Bij het ontstaan van kale plekken overgaan tot verticuteren en doorzaaien

Beregenen
• Indien nodig bij aanhoudende droogte en na in- en/of doorzaai
• Jong gras frequent met kleine volumes beregenen en ouder gras beperkt met grotere volumes beregenen

J F M A M J J A S O N D
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Na enkele weken

 4.  Wanneer het ingezaaide gras 6 à 8 cm hoog staat, mag je 2 cm 
korter maaien. Bij de volgende maaibeurt maai je opnieuw 
2 cm korter. Tot een hoogte van minimum 3,5 cm. Zo groeit je 
grasmat goed dicht en zijn de jonge plantjes sterker en stress-
bestendiger.

 5.  Gebruik voor de eerste maaibeurt een propere machine met 
vlijmscherpe messen. Anders trek je de jonge grasplantjes uit 
de grond.

 6.  Nooit onkruidbestrijding toepassen de eerste drie maanden 
na doorzaai. Jong gazon is hier erg gevoelig aan.

 7.  Bemest zodra de nieuwe grasplantjes 1 à 2 cm hoog staan. Jonge 
plantjes vestigen zich zo perfect in de bestaande grasmat.

Vóór herstel
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”Altijd al voetballiefhebber geweest”, zo start Geert Segers, 
groundsman bij KVC Westerlo, zijn verhaal. 
”Toen ik na mijn studies aan de slag ging bij een graszodenkweker, 
kregen we af en toe de opdracht om de grasmat van een voetbalstadion of 
oefenveld aan te leggen of plaatselijk te herstellen ... Ze moesten daarbij 
nooit lang zoeken naar een vrijwilliger”, lacht hij.

Met zijn jarenlange kennis en ervaring op zak is Geert intussen 
verantwoordelijk voor de uitstekende staat van de grasmat bij KVC 
Westerlo. Een grote uitdaging, maar een die hij met hart en ziel 
aangaat. Want voetbal is passie. Maar dat kan alleen als de arena 
er spik en span bijligt. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Wat zijn vandaag de grootste uitdagingen voor een groundsman ?
”Gezien bijna alles wordt uitgezonden, en de wedstrijdkalender zich niet meer louter focust op zaterdagavond of 
zondagmiddag, is het een hele puzzel om alles tijdig en fatsoenlijk klaar te krijgen. En tijdig weer hersteld.”

”Daarnaast werd het gamma bestrijdingsmiddelen om ziekten en plagen te bestrijden fors ingeperkt. Waardoor je 
constant gefocust moet blijven op gevaren die om de hoek loeren. En best zelfs proactief handelt om mogelijke risico’s in 
te perken.”

Vragen sportvelden door de klimaatomstandigheden een andere aanpak ?
”Het is wel duidelijk dat periodes van droogte en overvloedige regen steeds extremer en frequenter voorkomen. Een 
goed watermanagement is hierdoor onontbeerlijk om een grasmat te krijgen met een goed ontwikkeld wortelgestel.”

”Uiteraard moet ook het gras zelf bestand zijn tegen extremen. Zeker op een sportveld moeten we kunnen vertrouwen 
op een graszaadmengsel dat zich snel en goed vestigt. Zodat de grasmat opnieuw klaarligt voor een topseizoen.”

Waar haal je de info om de pleinen tiptop in orde te krijgen en te houden ?
”Regelmatig win ik advies in bij specialisten. Advanta is daar een van, maar ook andere groenprofessionals staan me bij 
met tips over de juiste bemesting, bewatering, bestrijden en voorkomen van ziektes en plagen ... Samen inspecteren we 
de velden, en altijd is er wel iets nieuws op te pikken over hoe we bepaalde zaken nog kunnen optimaliseren.”

”Voetbal is een feest. 
En dat vier je op een uitstekende grasmat.”

Geert Segers, Groundsman KVC Westerlo
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Sportveldgrassen
inzaai | doorzaai | renovatie



40 % 35 % 25 %

75 % 25 %

10 kg

15 kg

HEADSTART

HEADSTART

Belsport 7

Tetrasport

 Engels raaigras    Engels raaigras tetraploïd (koudekiemer)    Veldbeemd

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid bij nieuwe inzaai : 3 - 4 kg/are

• Zaaizaadhoeveelheid bij doorzaai : 1 - 4 kg/are,  
volgens de te herstellen schade

• Vestigingssnelheid : snel

• Maaihoogte : 3,5 - 4 cm (hoger bij droogte)

• Bemesting: volgens bodemgesteldheid 150 - 300 
eenheden N/ha per jaar in de vorm van een samen-
gestelde gazonmeststof. Een extra kalibemesting in 
het najaar is aangewezen.

• Rustperiode : 7 à 8 weken

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid bij doorzaai : 1 - 4 kg/are,  
volgens de te herstellen schade

• Zaaizaadhoeveelheid bij nieuwe inzaai : 3 - 4 kg/are, 
afhankelijk van onderhoud en installatietijd

• Vestigingssnelheid : supersnel

• Maaihoogte : 3 - 4 cm (hoger bij droogte)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 150 - 300 
eenheden N/ha per jaar in de vorm van een samen-
gestelde gazonmeststof. Een extra kalibemesting in 
het najaar is aangewezen.

• Rustperiode : 6 à 8 weken

Belsport 7 is het kwaliteitsmengsel bij uitstek voor sportterreinen. Door zijn uitgeba-
lanceerde samenstelling zijn een snelle opkomst en vestiging gegarandeerd. Belsport 7 
verdraagt zware betreding zeer goed en beschikt over een prima herstelvermogen na de 
winterperiode. Dé referentie voor voetbalvelden.

Speciale selectie van winterharde en snelontwikkelende grassoorten voor in- en 
doorzaai. Geeft supersnel een donkergroene grasmat. Door gebruik te maken van zowel 
diploïd als tetraploïd Engels raaigras verkrijg je een snelle vestiging en sterkere jeugd-
groei. Goede onderdrukking van Poa annua en onkruiden. Heel goed bruikbaar bij lagere 
bodemtemperaturen.

Gebruik

Voor sportterreinen en 
terreinen met intensieve 
betreding.

Gebruik

Voor in- en doorzaai of 
renovatie in bijna alle 
situaties. Denk aan heel 
vroege voorjaarszaai 
of doorzaai tijdens de 
najaarscompetitie. Ideaal voor 
een vroege doorzaaironde, 
gevolgd door een reguliere 
doorzaaironde.

IN-/DOORZAAI

DOOR-/INZAAI

Samenstelling :

Samenstelling :
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85 % 15 %

100 %

15 kg

15 kg

HEADSTART

HEADSTART

Victoria

Recover 3

Sportveldgrassen

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid bij doorzaai : 1 - 4 kg/are,  
volgens de te herstellen schade

• Zaaizaadhoeveelheid bij installatie : 3 - 4 kg/are, 
afhankelijk van onderhoud en installatietijd

• Vestigingssnelheid : zeer snel

• Maaihoogte : 3 - 4 cm (hoger bij droogte)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 150 - 300 
eenheden N/ha per jaar in de vorm van een samen-
gestelde gazonmeststof. Een extra kalibemesting in 
het najaar is aangewezen.

• Rustperiode : 6 à 8 weken

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid bij doorzaai : 1 - 4 kg/are,  
volgens de te herstellen schade

• Zaaizaadhoeveelheid bij nieuwe inzaai : 3 - 6 kg/are, 
afhankelijk van onderhoud, bespelingsintensiteit en 
installatietijd

• Vestigingssnelheid : super snel

• Maaihoogte : 3 - 4 cm (hoger bij droogte)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 150- 300 
eenheden N/ha per jaar in de vorm van een samen-
gestelde gazonmeststof. Een extra kalibemesting in 
het najaar is aangewezen.

• Rustperiode : geen of korte rustperiode van 2 tot 4 
weken

Met 85 % Engels raaigras en 15 % veldbeemdgras beantwoordt dit kwaliteitsmengsel aan 
de groeiende vraag naar een sneller vestigend in- of doorzaaimengsel met een substan-
tieel aandeel veldbeemd. Resultaat is een sportveld dat vrij vlot dicht loopt en qua 
stevigheid een extra plus heeft door het ondergronds uitlopervormende veldbeemdgras.
Samen met Hattrick is dit de ideale combinatie om renovaties te doen met het VREDO 
Dual Dosage/Depth System.

Deze mengeling van 100 % Engels raaigras is speciaal ontwikkeld voor een zeer snelle 
vestiging en een hoge betredingstolerantie. Recover 3 is uitermate geschikt voor in- en 
doorzaai van sportterreinen. De grasmat heeft een goede wortelontwikkeling en zal 
telkens snel dichtgroeien.

Gebruik

Voor in- en doorzaaisituaties 
waarbij veldbeemdgras zorgt 
voor de gewenste stevigheid, 
maar waar de herstelperiode 
vrij kort is.

Gebruik

Aangewezen voor doorzaai 
en zeer snelle vestiging bij 
nieuwe inzaai, gevolgd door 
een minimale of zelfs geen 
rustperiode.

DOOR-/INZAAI

DOOR-/INZAAI

Samenstelling :

Samenstelling :
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15 kg

15 kg

50 % 50 %

HEADSTART

HEADSTART

Hattrick

Stadion

 Engels raaigras    Veldbeemd

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid bij nieuwe inzaai : 3 kg/are

• Zaaizaadhoeveelheid bij doorzaai : 1 - 5 kg/are,  
volgens de te herstellen schade

• Vestigingssnelheid : redelijk snel

• Maaihoogte : 3 - 3,5 cm

• Bemesting: volgens bodemgesteldheid 200 - 300 
eenheden N/ha per jaar in de vorm van een 
samengestelde gazonmeststof. Een extra 
kalibemesting in het najaar is aangewezen.

• Rustperiode :  
Bij inzaai : 12 à 15 weken 
Bij doorzaai : 10 à 12 weken 
Bij toepassing van het Vredo Dual Dosage/Depth 
System : 8 à 10 weken

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid bij nieuwe inzaai : 4 kg/are, 
afhankelijk van onderhoud en installatietijd

• Vestigingssnelheid : snel

• Maaihoogte : 3 - 3,5 cm (hoger bij droogte)

• Bemesting : volgens bodemgesteldheid 150 - 300 
eenheden N/ha per jaar in de vorm van een samen-
gestelde gazonmeststof. Een extra kalibemesting in 
het najaar is aangewezen.

• Rustperiode : 10 weken

Dit mengsel is uitermate geschikt voor zeer intensieve bespeling (> 450 uren). Het 
mengsel bestaat voor 75% uit veldbeemdgras van de nieuwste generatie. Hierdoor staat 
het garant voor de hoogste bespelingstolerantie. Hattrick doet het prima op alle velden, 
ook op die met schrale opbouw en in schaduwrijke situaties. Samen met Victoria is dit 
de ideale combinatie om renovaties te doen met het VREDO Dual Dosage/Depth System.

Dit kwaliteitsmengsel met uitsluitend toprassen bestaat voor 50 % uit Engels raaigras en 
50 % uit veldbeemdgras. Dat zorgt voor een bijzonder standvastige, stabiele en vlakke 
zode met een zeer groot incasserings- en herstelvermogen. De grasmat is goed bestand 
tegen winterse kou, droogte en ziektes. De betredingstolerantie en bespeling zijn het hele 
jaar door uitstekend. 

Gebruik

Voor in- en doorzaai of 
renovatie van sportvelden in 
alle situaties maar kan ook 
dienen voor velden met een 
schrale, zanderige opbouw. 
Voor velden met intensieve 
bespeling (meer dan 450 
uren).

Gebruik

Voor de aanleg van 
sportvelden met behoorlijk 
intensieve bespeling (meer 
dan 450 uren).

IN-/DOORZAAI

INZAAI

Samenstelling :

Samenstelling :

25 % 75 %
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Vorig jaar investeerde KVC Westerlo zwaar in de 
verbetering van zijn velden. Zowel het A-plein 
als het oefenplein ondergingen een complete 
metamorfose. Tot grote tevredenheid van trainer 
Bob Peeters. ”De ommekeer kwam er met onze nieuwe 
investeerders. Tijdens mijn eerste meeting met hen 
hadden we het niet over het aantrekken van bepaalde 
spelers. We beseften dat de basis eerst  goed moest 
zitten. Je mag immers over de meest fantastische spelers 
beschikken, op een akker komen hun kwaliteiten niet uit 
de verf.”

Kan een grasmat beslissend zijn voor het spel?
”Een uitstekende grasmat is cruciaal. In onze ploeg beschikken we over een groot aantal technisch sterke spelers. En 
willen we steeds van achteruit voetballen. Uitgaan van de eigen kracht. En dat lukt het beste op een uitstekend plein.” 
”Op een mooie, licht vochtige grasmat kan je tempo in de wedstrijd krijgen. Door vlot combinatievoetbal de 
tegenstander laten lopen. Zeker op het einde van een wedstrijd geeft dat een significant voordeel.”
”Maar er is meer. Een slecht veld is ronduit gevaarlijk. Vorig jaar hadden veel van onze spelers last van enkelblessures. 
Vaak omdat ze overcompenseren voor de soms erbarmelijke staat van de pleinen.”

Dus niet alleen het A-plein moet er perfect bijliggen, maar ook de oefenvelden?
”Inderdaad. Het is erg belangrijk dat dezelfde hoge kwaliteit van de grasmat op het wedstrijdplein ook wordt 
doorgetrokken naar onze trainingsvelden. Op die manier kunnen we het tactische plan trainen op een plein dat de 
wedstrijdomstandigheden het best benadert.”
”Ook voor de bank is dit trouwens interessant. Spelers die niet meteen tot de selectie behoren, laten we matchritme 
opdoen via oefenmatchen. Vroeger moesten we hiervoor op verplaatsing. Maar nu we ook op ons oefenveld over 
een fantastische grasmat beschikken, kunnen we dit zelf organiseren. Met opnieuw alleen maar voordelen. Het 
maakt ons interessant en gewild als sparringpartner bij andere ploegen. Bovendien zijn de spelers van beide ploegen 
gemotiveerder op een perfect plein dat goed voetbalt en de kans op blessures vermindert. De match wordt intenser, 
spelers kunnen zich in de kijker spelen en zo een plaatsje afdwingen in de A-ploeg. Op termijn profiteert de hele club 
hiervan.” 

Voldoen de pleinen van Westerlo aan jouw hoge verwachtingen?
”Toen we Geert Segers als onze nieuwe groundsman in dienst namen, lagen onze velden er heel slecht bij door een 
mislukt procedé van aanleg. Tijdens zijn eerste jaar heeft hij halve mirakels verricht om ze steeds speelklaar te maken.” 
”Nu beschikken we eindelijk over uitstekende pleinen die een plezier zijn om op te shotten.”
”Het is aan Geert om ze zo te houden en daar slaagt hij met verve in, al laten de weersomstandigheden dit niet altijd 
toe. Hij staat er trouwens niet alleen voor. Geregeld hebben we nauw overleg over de staat van de grasmat. Mag het 
gras even niet meer bespeeld worden, zodat het kan herstellen? Dan houden we daar maximaal rekening mee.”
”Om in zijn opzet te slagen, laat Geert zich ondersteunen door professionals, zoals Erik van Advanta. Van bij de eerste 
contacten stonden zij hem met raad en daad bij. De garantie op kwaliteit in combinatie met een uitstekende opvolging 
leidde tot het best mogelijke resultaat op onze velden.”

”De basis moet goed zitten”

”Een uitstekende 
grasmat is cruciaal”

Bob Peeters, hoofdtrainer KVC Westerlo
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Aanleggen/inzaaien
• Stem mengselkeuze af op gebruik, bespelingsintensiteit en beschikbare tijd voor aanleg en vestiging.
• Volg aanbevolen zaaidichtheid, hanteer een zaaidiepte van 0,5 - 1 cm.
• Meer graszaad leidt sneller tot een gesloten mat, dus tot vroege bespeelbaarheid.

Renoveren/doorzaaien
• Kan het hele groeiseizoen door en bij groot onderhoud.
• Volg aanbevolen zaaidichtheid en zaai een mengsel dat past bij het gebruik van het sportveld.
• Zaai kruiselings en diagonaal.

Bemesten
• Bemest volgens bodemgesteldheid met snel- of langzaamwerkende, samengestelde meststoffen.
• Een kalibemesting in het najaar is belangrijk voor afharden en weerbaarheid tegen ziekten.

Maaien
• Maai tijdens het groeiseizoen minimaal 2 x per week.
• Ga uit van een maaihoogte van 3 - 4 cm. Neem in een maaibeurt nooit meer dan een derde van de grashoogte af.
• Maai hoger en minder in rustperioden, bij aanhoudende hitte en bij droogte.

Herstellen van speelschade
• Gaten opvullen, doelgebieden prikken... doe je bij voorkeur onmiddellijk na het weekend.

Toplaag beluchten
• Prikrollen en slitten.
• Brengt lucht in de toplaag waardoor (her)groei gestimuleerd wordt.
• Indien nodig en als omstandigheden het toelaten, frequent beluchten, eventueel wekelijks.

Verticuteren, wiedeggen en vegen
• Belangrijk in het kader van het bestrijden van straatgras en onkruid en het behouden van een open toplaag.
• Verticuteer altijd vóór het doorzaaien. Droog weer geeft het beste resultaat.
• Vilt en zwakke, ongewenste grassen worden uitgekamd. Vegen voorkomt verstikking van zode na overmatige 

grasgroei en bladval.

Beregenen
• Noodzakelijk bij aanhoudende droogte, na in- en/of doorzaai en op onstabiele velden.
• Jong gras frequent met kleine volumes beregenen, ouder gras beperkt met grotere volumes.

Diepbeluchten
• Op 0 - 40 cm met vertidrain of beluchtingsschudfrees.
• Bij groot onderhoud, nagenoeg het jaar rond als grond het toelaat (vocht).
• Heft verdichting en storende lagen op. Voorkomt problemen door wateroverlast.

Dressen/bezanden
• Dressen met teelaarde tijdens groot onderhoud. De recyclingdresser (mei, juli) onttrekt dressmateriaal uit het 

veld en dat levert na egaliseren vlakke uitgevulde velden op.
• Bezand in voor- en/of najaar of bij renovatie om de toplaag te verschralen en stevig en stroef te houden.

Toplaag vernieuwen
• Beproefde methode met de Fieldtopmaker om (probleem)velden snel en voordelig te renoveren.
• Frees verwijdert toplaag met straatgras, onkruiden en vilt, maar laat groeipunten van gewenste grassen ongemoeid 

(hergroei).
• Doorzaaien met snelvestigend mengsel Recover 3 voor het verkrijgen van een mooie dichte mat.

Sportveldonderhoud
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Grassen voor 
infrastructuur
bermen | ri jpaden | (fruit)boomkwekerijen



10 % 40 % 5 %

10 % 15 % 20 %

10 % 25 %

20 % 45 %

10 kg

10 kg

Bermen 250

Off-Side

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2 kg/are

• Vestigingssnelheid : langzaam

• Maaihoogte : 5 - 6 cm bij één tot twee keer per jaar 
maaien én afvoeren

• Bemesting : geen bemesting nodig

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2 - 2,5 kg/are

• Vestigingssnelheid : langzaam

• Maaihoogte : bij semi-extensief onderhoud: 5 - 8 cm 
volgens gewenste hoogte; bij extensief onderhoud: 
10 cm, eenmaal per jaar maaien

• Bemesting : enkel bij inzaai 20 - 30 eenheden N/ha 
voor een snellere vestiging

Een extensief beheersmengsel en goede keuze voor de inzaai van bermen, geluidswallen 
en andere oppervlakten die groen moeten zijn en minimaal onderhoud vereisen. Voldoet 
aan alle eisen beschreven in het standaardbestek 250 voor wegenbouw.

De mengeling bij uitstek voor extensief onderhoud van grasvelden en bermvegetaties. 
Omdat het geen specifieke bodemgesteldheid vraagt, is Off-side bijna overal inzetbaar. 
Bovendien produceert deze mengeling zeer weinig maaiafval. Ideaal ook om veldbloemen 
bij te mengen. In dat geval 0,5 kg graszaad per are gebruiken. Najaarsuitzaai geeft in het 
voorjaar het savanne-effect.

Gebruik

Bij extensieve 
onderhoudsregimes in 
bermen, taluds... waar 
een voldoende stevige en 
gesloten zode gewenst is om 
verstuiven en uitspoelen te 
voorkomen.

Gebruik

Semi-extensief met 3 tot 8 
maaibeurten per jaar om 
terreinen proper te houden. 
Extensief te onderhouden 
met één maaibeurt per jaar, 
bij voorkeur in september.

BERM

BERM

Samenstelling :

Samenstelling :

 Engels raaigras  Veldbeemd  Roodzwenk gewoon  Roodzwenk fijn 
 Roodzwenk fors  Hardzwenk  Struisgras  Plat beemdgras

Grassen voor bermen
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70 % 30 %

30 % 25 %

20 % 25 %

10 kg

10 kg

Arboretum

Passage

Grassen voor boomkwekerijen

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 2 kg/are

• Vestigingssnelheid : zeer snel

• Maaihoogte : 5 - 6,5 cm en opvoeren bij stressvolle 
omstandigheden; normaliter 6 à 8 keer per jaar 
maaien naargelang seizoen en bemestingstoestand

• Bemesting : bij inzaai maximaal 30 eenheden N

Aanleg en onderhoud

• Zaaizaadhoeveelheid : 1 - 2 kg/are

• Vestigingssnelheid : snel

Arboretum werd specifiek ontwikkeld voor boomkwekerijen. Het duurzame gras houdt 
erosie tegen en mineralen vast. Het mengsel verhoogt de berijdbaarheid bij vochtige 
omstandigheden en oogt visueel erg mooi. De inzet van grassen tussen bomenrijen leidt 
tot een besparing in onkruidbestrijding, een verhoging van het humusgehalte van de 
bodem en een verlaging van het N-residu in de grond.

Dé mengeling specifiek voor fruitboomgaarden. Verdraagt betreding met machines goed, 
groeit traag en houdt het terrein proper. Goed ziekteresistent en vergt weinig onderhoud.

Gebruik

Speciaal voor toepassing 
in boomkwekerijen. Voor 
een makkelijke en soepele 
exploitatie.

Gebruik

Voornamelijk in 
fruitboomgaarden.

RIJPAD/BOOMKWEKERIJEN

RIJPAD/FRUITBOOMGAARDEN

Samenstelling :

Samenstelling :
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Ook in de graszodenteelt heeft Advanta 
een vooraanstaande positie. 

Afhankelijk van het gebruiksdoel 
stellen we in nauw overleg met 
gekwalificeerde gras  zodenkwekers 
de mengsels samen. 

Daarbij gaat het om soorten en rassen die 
in korte tijd een dichte, goed snijdbare 
graszode vormen. Belangrijk is dan ook 
dat de grasmatten na plaatsing snel 
aanslaan en in een minimum van tijd 
terug een stevig gazon vormen. 

Onze partner-zodenkwekers zijn 
voortdurend op zoek naar methoden en 
technieken om de teelt nog efficiënter te 
laten verlopen. Wij vervullen daarin een 
belangrijke adviserende en mee - 
denkende rol. 
Op www.advantaseeds.be vind je hun 
contact gegevens.

Graszodenteelt



Golfbaangrassen
green | tee | fairway | rough | driving range

De golfsport bloeit als nooit tevoren. 
Met de sterke toename van de bezet-
tingsgraad vragen profes sioneel 
onderhoud en snel herstel dan ook de 
volle aandacht.

Advanta heeft een specifiek product-
gamma voor de golf. Voor alle informatie 
op maat van uw project, neem contact op 
met onze gazonspecialist. 

Erik Truyers

GSM: 0496 59 80 89 
erik.truyers@limagrain.be



Problemen herkennen
ziekten | plagen | onkruiden

Het in topconditie houden van grasvelden en gazons 
kan alleen met goed onderhoud. Een goede voeding, 
water- en luchthuishouding zijn cruciaal.  Vergeet 
ook niet de messen van de maaimachine te laten 
slijpen. Ondanks een goed onderhoud zijn ziekten, 
plagen en onkruiden niet altijd te vermijden. 

Om snel en efficiënt op te treden, is het 
belangrijk schadebeelden en ongewenste 
planten snel te identificeren.

Deze ‘probleemherkenner gazon’ helpt je met de 
vaststelling en de juiste remedie. Voor de (schimmel)
ziekten geven we ook de periode aan waarin ze zich 
doorgaans manifesteren, al kan dat ook op andere 
momenten in het jaar.
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Herkenning

• In periode herfst tot voorjaar
• Plekken eerst wit en waterig, daarna geel/

oranjebruin
• Wit mycelium aanwezig, gras plakt aan 

elkaar
• In aangetaste plek concentrische ringen

Oorzaak

• Hoge pH werkt ziekte in de hand
• Vochtige periode na droge en warme zomer
• Tekort aan kali, te veel stikstof in najaar
• Sneeuwtapijt

Preventie / Bestrijding

• Kies grassoorten weloverwogen (struis- en 
roodzwenkgras zijn gevoeliger)

• Bemest na eind september niet meer met 
stikstof

• Voorkom verspreiding via maaimachine

Herkenning

• Komt voor gedurende gehele groeiseizoen
• Eerst verkleurt een kleine plek geel/bruin
• Bij vochtig weer roze/rood gekleurde 

draden zichtbaar
• Bij ernstige aantasting sterft hele plant af

Oorzaak

• Arme gronden (tekort aan stikstof)
• Matige bodemstructuur
• Dichtgeslagen toplaag

Preventie / Bestrijding

• Bemest met snel opneembare stikstof
• Belucht de toplaag extra, vermijd stress
• Kies grassoorten weloverwogen

Herkenning

• Kroonroest (Puccinia coronata) komt voor 
bij extensief beheer, op Engels raaigras. 
Oranje sporenhoopjes op het blad, vanaf 
eind juni tot in de herfst

• Oranje strepenroest (Puccinia poarum): op 
veldbeemdgras. Pleksgewijs strepen van 
oranje-rode sporenhoopjes op het blad, in 
mei en juni

• Bruine vlekkenroest (Puccinia brachypodii): 
op veldbeemdgras. Pleksgewijs bruine, 
ronde sporenhoopjes op het blad, vanaf 
april

Oorzaak

• Komt voor op arme gronden en/of bij te 
lage N-gift

Preventie / Bestrijding

• Breng de bemesting in balans
• Kies rassen met hoog resistentieniveau
• Voorkom verspreiding via maaimachine

Voetrot / Sneeuwschimmel
Fusarium (Microdochium) nivale

Rooddraad
Laetisaria fuciformis

Roest
Puccinia spp

ZIEKTEN

Problemen herkennen
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Herkenning

• Kleine waterige vlekjes op het blad die zich 
uitbreiden tot bruine vlekken

• Centrumvlek sterft af en krijgt strokleur
• Veldbeemdgras is gevoelige soort

Oorzaak

• Te hoge stikstofgift, tekort aan kalium
• Uitbreiding bij hoge luchtvochtigheid
• Schaduw en te kort maaien

Preventie / Bestrijding

• Vermijd te veel stikstof; zorg voor 
voldoende kali

• Bevorder lucht- en waterhuishouding
• Verhoog de maaihoogte naar 50 mm, 

indien mogelijk

Herkenning

• Vaak op vroeger beboste gronden 
• Vergroot jaar na jaar
• Grote cirkels van groener of sneller groeiend 

gras; bij droogteperiodes soms externe 
cirkel van dood gras

• Bij vochtig weer komen vruchtlichamen 
tevoorschijn (paddenstoelen)

Oorzaak

• Slechte bodemstructuur en onvoldoende 
vochtigheid

• Slechte N/P/K-balans

Preventie / Bestrijding

• Geef het gazon voldoende water
• Vervang bestaande grond, verwijder 

houtresten in de grond
• Zorg voor uitgebalanceerde bemesting
• Verluchting van de bodem

Herkenning

• In zomer en herfst
• Kleine ronde plekken van 2 - 3 cm
• Centrumplekken gebleekt, droog
• Karakteristieke insnoering van aangetast 

blad

Oorzaak

• Uitgedroogde grond/ hoge luchtvoch-
tigheid

• Hoge dagtemperaturen en koele nachten 
(dauw)

• Tekort aan stikstof en kalium, viltige 
toplaag

Preventie / Bestrijding

• Zorg voor uitgebalanceerde bemesting met 
stikstof en kali

• Verhoog indien mogelijk de maaihoogte, 
vermijd een te viltige toplaag

Bladvlekkenziekte
Drechslera / Helminthosporium vagans

Heksenkringen
(en andere schimmels)

Dollar spot
Sclerotinia homoeocarpa

ZIEKTEN
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Herkenning

• Combinatie van droge vlekken en een 
schrale grasbeworteling

• Veroorzaakt door een hydrofobe (wateraf-
stotende) plek

• Voetafdrukken blijven zichtbaar op het 
gazon

Oorzaak

• Zandgronden
• Stressvolle omstandigheden 
• Soms geassocieerd met aanwezigheid van 

micro-organismen

Preventie / Bestrijding

• Grondoppervlak prikken voor betere 
verdamping

• Langere beregeningscycli bevorderen 
beworteling

• Topdressing met nieuw zand verdunt het 
hydrofobe zand

• Pas regelmatig een ‘wetting agent’ toe

Herkenning

• Grijswitte, blauwgrijze, paarse of bruine 
bolletjes verticaal over gehele grasspriet

• Vormen bij droogte gekleurd poeder dat 
het gras bedekt

• Bij zware sporenproductie kan lichte 
verkleuring van gras optreden door vermin-
derde fotosynthese

Oorzaak

• Langdurige periode van vochtigheid
• Eerdere infecties; kan meerdere jaren terug-

komen

Preventie / Bestrijding

• Ingrijpen bij zware besmetting: maaien, 
borstelen of wegspoelen (bij voorkeur bij 
droog weer) met krachtige waterstraal

Herkenning

• Witgrijze schimmelpluis, te zien op een 
vochtige grasmat

• Bij droogte/zoutschade: makkelijk uit 
grond te trekken dode wortels

• Jong gras lijkt afgestorven, schiet meestal 
van onder weer uit

• Slijmerig of rottend gras, donkere onregel-
matige/streperige vlekken

• Vooral in gazons met een mindere 
weerstand (stress)

Oorzaak

• Hoge luchtvochtigheid/bodemtempe-
ratuur, lang vochtige mat

• Te hoge (eenzijdige) N-bemesting, tekort 
aan voedingsstoffen

• Verspreiding door maaimachines en 
schoeisel

Preventie / Bestrijding

• Verhoog kaligift
• Zorg voor goede vochtdoorlatende grond
• Vermijd dauwvocht
• Verbeter de beluchting
• Verbeter de voedingsbalans met traagwer-

kende meststoffen

Dry Patch Slijmschimmel
Physarum sp. / Fuligo sp. / Mucilago sp.

Pythium/Wortelrot
Pythium ultimum

ZIEKTEN

Problemen herkennen
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Herkenning

• Larven van mei-, juni- en rozenkever die aan 
de wortels vreten

• Ivoorkleurig, sterk gekromd lichaam
• Dik, zakvormig achterlijf, vaak grauw van 

kleur
• Bruingekleurde borstpoten en kop
• Trekken pikkende kraaien aan, dus extra 

schade aan gras

Oorzaak

• Losse bodemstructuur
• Bosrijke omgeving of extensief beheerde 

grasvelden

Preventie / Bestrijding

• Regelmatig rollen 
• Dun bosrijke omgeving uit
• Informeer bij specialist gewasbescherming 

of raadpleeg www.fytoweb.fgov.be

Herkenning

• Emelten zijn larven van langpootmuggen 
die onder- en bovengrondse grasdelen 
afvreten

• Onopvallende pootloze beestjes met grijs-
grauwe kleur

• Lengte van maximaal vier centimeter

Oorzaak

• Los en vochtig bodemoppervlak
• Warme en vochtige periode

Preventie / Bestrijding

• Zorg voor een goede drainage van de grond
• Veel betreden of rollen zorgt voor dichte 

bovenlaag en doodt de larven
• Informeer bij specialist gewasbescherming 

of raadpleeg www.fytoweb.fgov.be

Herkenning

• Kleine hoopjes aarde in gras zichtbaar
• Overlast in de (droge) zomermaanden
• Vooral problemen met maaien
• Droogtegevoeliger gazon

Oorzaak

• Blootlegging van graswortels

Preventie / Bestrijding

• Opvoeren maaifrequentie verstoort mieren-
nesten

• Eventueel gebruik van bestrijdingsmiddel, 
bij regenweer behandeling herhalen

Engerlingen
Scarabaeidae

Emelten
Tipula paludosa

Mieren
Formicidae

PLAGEN
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Herkenning

• Afgevreten wortels en plantendelen, 
gevolgd door pleksgewijze afsterving van 
gras

• Grootste schade in voorjaar
• Grauwbruin van kleur en donkerbruine, 

glanzende kop
• Volwassen larven zijn 10 - 12 mm lang

Oorzaak

• Veel organische resten in bovenlaag
• Vochtige omstandigheden
• Gras te lang de winter in

Preventie / Bestrijding

• Door mat te rollen wordt contact tussen 
wortels en grond verbeterd

• Dien stikstof toe om grasgroei te bevor-
deren

Herkenning

• Onbehaard, lichtgroen blad
• Vult open plekken in grasmat op
• Bloeit het hele jaar

Oorzaak

• Vochtige en goed bemeste grasvelden
• Te kort maaien

Preventie / Bestrijding

• Bij doorzaai voldoende zaaizaad gebruiken
• Beregen minimaal of helemaal niet 

(verdroging)
• Zorg voor goede waterafvoer en beluchting 

van grasmat
• Verhoog aantal bespelingsuren

Herkenning

• Kiemt pas laat in voorjaar en zomer (bij 
hoge temperatuur) op blote grond

• Donkergroen, breed en onbehaard blad
• Lichte nerf door midden van blad
• Sterft in najaar af (eenjarig)

Oorzaak

• Open zode, blote grond
• Aanvoer van dress-grond

Preventie / Bestrijding

• Zorg voor snel gesloten grasmat
• Maai met cirkelmaaier onder groeipunt
• Wiedeggen, verticuteren en vegen
• Eenjarige plant, niet winterhard

Rouwvlieglarven
Dilophus febrilis

Straatgras
Poa annua

Hanenpoot
Echinochloa crus-galli

ONKRUIDENPLAGEN

Problemen herkennen
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Herkenning

• Eenjarig gras, ook wel bloedgierst genoemd
• Kiemt laat in voorjaar en zomer
• Jonge spruit is gerold

Oorzaak

• Vaak meegebracht met dress-grond
• Open zode

Preventie / Bestrijding

• Zorg voor snel gesloten grasmat
• Maai met cirkelmaaier onder groeipunt
• Wiedeggen, verticuteren en vegen

Herkenning

• Kruipend onkruid met penwortel
• Kleine gaafrandige bladeren
• Kleine roze bloemetjes
• Bij zaadvorming, volgende 50 jaar last

Oorzaak

• Verdichte grond
• Intensieve betreding (trainingsveld)

Preventie / Bestrijding

• Voorkom verdichting van de grond
• Informeer bij specialist gewasbescherming 

of raadpleeg www.fytoweb.fgov.be

Herkenning

• Ook wit (kruipend) struisgras genoemd, 
geen oortjes

• Dichte zodevormer, ligt als deken over 
gazon

• Lange, bebladerde, bovengrondse uitlopers
• Grijs-/blauwgroen ruw blad, jonge spruit 

gerold/geribd
• Langer ochtenddauw op blad

Oorzaak

• Gedijt bij uitstek bij goede bemesting, 
beregening en frequent/kort maaien

• Te zoete of zilte natte grond

Preventie / Bestrijding

• Vermijd overbemesting/overberegening en 
te kort maaien

• Zwaar verticuteren, gebruik Fieldtopmaker

Harig vingergras
Digitaria sanguinalis

Varkensgras
Polygonum aviculare

Fioringras
Agrostis stolonifera

ONKRUIDEN
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Herkenning

• Roodwit gestreepte wortelhals (‘pyjama-
broek’), geen oortjes

• Dichte zodevormer zonder wortelstokken
• Recht of geknikt opgaande stengels
• Fijngepunt, lichtgroen blad; blad/stengel 

zacht behaard

Oorzaak

• Vochtige groeiomstandigheden
• Mineraalrijke gronden
• Extensieve bespeling (te weinig uren)

Preventie / Bestrijding

• Goede afwatering
• Frequent maaien, voorkom overbemesting
• Verhogen bespelingsintensiteit
• Verticuteren

Herkenning

• Vaak heel fijn aanwezig in gazons
• Onbehaard, geen oortjes, slappe ongeribde 

spruiten
• Ruwe stengel, donkergroen blad (vaak 

purperen waas)
• Glanzend gras met meestal bruine 

bladscheden
• Vormt bovengrondse uitlopers wortelend 

op de knopen

Oorzaak

• Vochtige en goed bemeste grasvelden
• Te veel schaduw, te weinig bespeling
• Uitlopers verdrogen bij hitte/droogte

Preventie / Bestrijding

• Open plekken tijdig doorzaaien
• Goede waterafvoer, bijstellen bemestings-

regime
• Verhoog bespelingsfrequentie
• Verticuteren

Herkenning

• Levermossen en bladmossen die het gazon 
in bezit nemen

• Groeit jaarrond, dus wint vooral in koudere 
maanden terrein (geen grasgroei)

• Zwarte/bruine plekken door verstikkende 
werking op het gras

Oorzaak

• Weinig concurrentie in vochtige/schaduw-
rijke omgeving

• Gebrek aan voedingsstoffen in de grond
• Te kort maaien, slecht verluchte of zure 

grond, droogte

Preventie / Bestrijding

• Verbeter lucht- en waterhuishouding
• Uitharken of verticuteren
• Gebalanceerde bemesting, bekalken
• Hoger maaien

Gestreepte witbol
Holcus lanatus

Ruwbeemdgras
Poa trivialis

Mos
ONKRUIDEN

Problemen herkennen
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Thomas Vanderbeke, Bekina

Een ondernemer pur sang, met een groot hart voor de natuur. 
Thomas Vanderbeke is derdegeneratieondernemer bij Bekina, een 
innovatieve bedrijvengroep actief in diverse niches in de laarzen-, 
kunststof- en rubbersector. Daarnaast is hij ook actief  als ‘groen-
patrimoniumbeheerder’ in Veritage. 

”Met Veritage draag ik zorg voor parktuinen en bossen, landbouw-
gronden en landerijen, bedrijfsgroen en wildbiotopen. Net zoals een 
private banker dat doet voor beleggingen, of een syndicus voor vastgoed. 
De nadruk ligt op biodiversiteit en langetermijnvisie.”

Zijn economie en ecologie met elkaar te verzoenen?
”Met Veritage en Bekina leverden we de afgelopen jaren heel wat inspanningen om de ons omringende natuur alle 
kansen te geven. En waar beter te starten dan op het eigen bedrijfsterrein? De meeste industriële terreinen vandaag 
zijn clean, kortgemaaid en voorzien van strak geschoren saaie hagen. Alles om de onderhoudskosten te minimaliseren. 
Wij vonden dat het anders kan.”

”Tien jaar geleden beslisten we onze terreinen te vergroenen. Bewust te kiezen voor bloemenweides, streekeigen 
struiken, bomen en een paar poelen. Studies tonen aan dat zicht op groen mensen gelukkiger maakt, rust brengt, 
motiverend werkt. Daarnaast zorgen we zo voor minder verschraling, meer biodiversiteit en een mooie buffer ten 
opzichte van de ons omringende woningen.”

Bloemen zijn onderhoudsvriendelijk? Eén keer inzaaien en de kous is af ? 
”Een bloemenweide inzaaien en onderhouden is niet zo arbeidsintensief. Als je maar de juiste stappen volgt, zeker op 
industriële grond. Een goede voorbereiding is de boodschap. Om alles volgens de regels van de kunst te doen, roep ik 
graag de hulp in van Advanta. Ik krijg advies op maat, suggesties voor de juiste bloemenmengsels aangepast aan de 
bodem én in functie van het gewenste eindbeeld.”

”Dit jaar zaaiden we bijvoorbeeld enkele stroken van de bloemenweide opnieuw in. Terwijl we andere gewoon lieten 
verder bloeien. Intussen weten we dat dit de beste aanpak is voor zowel bloemen, bijen, vlinders, het hele ecosysteem. 
Iedere winter hebben we hier trouwens 17 vogelsoorten te gast. Dankzij de zaden en granen die in de mengsels 
achterblijven. Kiezen voor een gefaseerd maaibeheer zorgt voor continuïteit in biodiversiteit. Nog een tip die we 
meekregen van Erik.”

”Bewust kiezen 
voor bloemenweides”

Een weelderige bloemenzee, 
op een onverwachte plek

40



Veldbloemen



Eenjarige bloemenmengsels, geselec-
teerd op kleur, geur en nectarproductie. 
Ze vangen op korte termijn een voedings-
tekort op voor bestuivende insecten. Voor 
imkers en iedereen die met bijen begaan 
is. Bloeitijd van ongeveer 5 à 6 weken. 
Uitzondering is het mengsel Honey Bee 
dat bloeit tot de eerste nachtvorst.

Eenjarige, langbloeiende bloemen-
mengsels met een extreem aantrek-
kelijk kleurenpalet. Ook ’Colour Splash’ 
genoemd. Zij toveren ieder object en 
terrein eenvoudig om in een bloemenzee. 
Bloei vanaf 5 à 6 weken na de inzaai tot 
de eerste nachtvorst.

Denk aan zure, natte of vervuilde onder-
grond, bosgrond of andere moeilijke 
bodems. De mengsels worden in samen-
spraak met specialisten afgestemd op 
specifieke gebruiksdoeleinden en milieu-
omstandigheden in natuurgebieden, 
binnen en buiten de bebouwde kom en 
in tuinen. 

Allround, breed inzetbaar Specifieke ondergronden Bijen- en insectenmengsels

EENJARIGE VELDBLOEMENMENGSELS

Onze bloemenmengsels creëren een bloemenwaaier die 
uitzonderlijk lang bloeit en elke keer weer anders oogt. Met 
uitbundige kleurschakeringen die de omgeving in een vrolijke 
sfeer doen baden. De keuze van het juiste bloemenmengsel is 

afhankelijk van o.a. de grondsoort, structuur, groei- en voedings-
omstandigheden. Maar ook van jouw wensen en verwach-
tingen. Deze bloemenmengselwijzer helpt je in jouw keuze. En 
geeft je project meteen een veel hoger slaagpercentage.

Kies voor een weelderige bloemenzee met uitbundige kleuren. 
Voor een betrekkelijk lage kostprijs en een minimum aan onderhoud creëer je een visueel knappe bloemenweide.

pagina 46 pagina 50 pagina 53

1001 toepassingen

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden 
met veldbloemen. Een kleine greep uit 
objecten die je kan omtoveren in een 
bloemenzee: bermen, oevers en taluds, 
erosiegevoelige gronden, plantsoenen 
en bedrijfsterreinen, braakliggende 
terreinen, natuurgebieden, ecologische 
verbindingszones, tuinen, (speel)weiden 
en grasvelden, infrastructurele projecten, 
akker- en bosranden, weilanden, gazons 
en roughs van golfbanen en tijdelijke 
locaties wachtend op hun definitieve 
inrichting.

Hoge belevingswaarde

Prachtige klaprozen en margrieten 
in de berm, een bloemenweide met 
duizendblad en blauwe korenbloem 
en een kleurig veldboeket op een 
braakliggend terrein? Met veldbloe-
menmengsels oogt alles plots stukken 
aantrekkelijker, komt de natuur terug in 
de stad. Veldbloemenobjecten kleuren 
telkens anders, ruiken lekker en zijn een 
speeltuin voor bijen, vlinders en andere 
insecten.

Voor de beste slaagkansen

Veldbloemenvegetaties hebben weinig 
onderhoud nodig en zijn flink kostenbe-
sparend. Je hoeft ze enkel correct in te 
zaaien en hooguit twee keer te maaien. 
Een ideale grondbedekker ook voor 
(tijdelijk) braakliggende stukken groen 
in de gemeente. Onkruidbestrijding 
wordt er tot een minimum beperkt.

Veel van onze bloemenmengsels bestaan uitsluitend uit soorten 
met een 100% inheemse genetica. Bloemen die oorspronkelijk uit 
onze regio afkomstig zijn. 
De mengsels voldoen zo aan de meest specifieke vereisten van 
gemeenten en openbare besturen.

Bloemenmengselwijzer
CO

LOUR

S

P LA SH
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In ecologische projecten en doelstellings-
gebieden worden vaak specifieke eisen 
gesteld naar samenstelling. 
Vanaf 1 kg kunnen we een mengsel 
samenstellen op maat van de klant.

MAATWERK

Categorie A
• De soorten komen in ons land in het 

wild voor.
• Het betreft algemene soorten in ecolo-

gisch verantwoorde samenstelling.
• Gebruik voor zowel buiten als binnen 

de bebouwde kom.
• Vrijwel al het zaad is in eigen regio 

gewonnen.

Categorie B
• De soorten komen in ons land in het 

wild voor.
• Het betreft zowel algemene als 

zeldzamere soorten.
• Gebruik binnen de bebouwde kom en 

in tuinen.
• De zaden zijn niet altijd uit eigen 

regio afkomstig, wel uit hun natuurlijk 
verspreidingsgebied.

Categorie C
• De soorten komen in ons land in het 

wild of verwilderd voor.
• Het betreft voor een groot deel 

zeldzamere soorten, adventief planten 
en soorten die oorspronkelijk als 
sierplant ingevoerd zijn.

• Gebruik binnen de bebouwde kom en 
in tuinen.

• Het zaad is niet altijd uit eigen regio 
afkomstig.

Categorie D
• Niet alle soorten komen in ons land in 

het wild of verwilderd voor.
• Naast enkele algemene soorten, 

betreft het voornamelijk sierplanten.
• Gebruik binnen en buiten de 

bebouwde kom en in tuinen.
• Het zaad is niet altijd uit eigen regio 

afkomstig.

Categorie E
• Vrijwel alle soorten komen in ons land 

in het wild voor.
• Het betreft zowel algemene als 

zeldzame soorten in een ecologisch 
verantwoorde samenstelling.

• Gebruik voor zowel buiten als binnen 
de bebouwde kom.

• De zaden zijn  niet altijd uit eigen 
regio afkomstig, wel uit hun natuurlijk 
verspreidingsgebied.

Mengselindeling naar ecologische herkomst

Allround, breed inzetbaar Specifieke ondergronden Ieder zijn keuze
Meerjarige bloemenmengsels voor een 
kleurrijk en weelderig boeket. Ideaal voor 
binnen en buiten de bebouwde kom en 
in tuinen. Er zijn zelfs samenstellingen 
voor het beheer van akkerranden en 
weidevogelpopulaties. Ze bewezen al 
meer dan 20 jaar hun nut en garanderen 
de beste slaagkansen.

Denk aan zure, natte of vervuilde onder-
grond, bosgrond of andere moeilijke 
bodems. De mengsels worden in samen-
spraak met specialisten afgestemd op 
specifieke gebruiksdoeleinden en milieu-
omstandigheden in natuurgebieden, 
binnen en buiten de bebouwde kom en 
in tuinen. 

MEERJARIGE VELDBLOEMENMENGSELS
Iets minder uitbundig dan eenjarige mengsels, maar erg interessant voor wie een 
mooie, goedkope, duurzame en ecologische oplossing voor meerdere jaren zoekt. 

Onkruidvrij beginnen is hier zeker aangewezen.
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Naam Bodem Meer- 
jarigheid Zaaitijd Zaai- 

dichtheid Hoogte Pag.

Aurora alle grondsoorten bij voorkeur rijk 
aan organische stof

1 2 > J F M A M J J A S O N D 15-20 kg/ha 60 - 80 cm 47

Festival alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15-20 kg/ha 80 - 100 cm 47

New Wave alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15-20 kg/ha 80 - 100 cm 48

Honey Bee alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15-20 kg/ha 80 - 100 cm 48

Allround, breed inzetbaar

Specifieke ondergronden

Bijen- en insectenmengsels

Nr. Bodem Meer- 
jarigheid Zaaitijd Zaai- 

dichtheid Hoogte Cat. Pag.

5 schraal tot matig voedselrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 50 - 100 cm A 51

23 schraal tot matig voedselrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 40 - 80 cm A 51

24 schraal tot matig voedselrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 30 - 80 cm A 51

45 van matig tot zeer voedselrijk en van 
droog tot vochtig

1 2 > J F M A M J J A S O N D 50 kg/ha 20 - 100 cm D 52

48 alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 60 - 80 cm D 52
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Naam Bodem Meer- 
jarigheid Zaaitijd Zaai- 

dichtheid Hoogte Cat. Pag.

Tübinger alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 50 - 100 cm A 54

Brandenburger alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 50 - 100 cm A 54

Honey Bee alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15-20 kg/ha 80 - 100 cm - 55

Eenjarige veldbloemenmengsels
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”Unieke kleurenpracht, 
elke week anders”

Allround, breed inzetbaar
Tover plukweiden, tuinen, parken, golfterreinen en bermen in een 
handomdraai om in weelderige bloemenzeeën.
Bloeien vanaf 5 à 6 weken na de inzaai tot de eerste nachtvorst.
Het kleurenpalet is een lust voor het oog.

 Groendienst Willebroek - Sector Blaasveld 

Uit de praktijk
Een realisatie i.s.m. de groendienst van Willebroek. 
Met de nodige tips en tricks kwam deze prachtige 
bloemenzee tot stand.
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Aurora

Festival
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Inzaai : 15 - 20 kg/ha
Hoogte : 60 - 80 cm
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten bij voorkeur rijk aan organische stof

1 2 >

Calendula officinalis Goudsbloem geel
Centaurea cyanus Korenbloem gemengd
Cosmos bipinnatus       Cosmea gemengd
Eschscholzia californica Slaapmuts gemengd
Zinnia elegans Zinnia oranje rood

J F M A M J J A S O N D

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 5 componenten. 
Dit middelhoge mengsel is geschikt voor voedselrijke gronden.

Inzaai : 15 - 20 kg/ha
Hoogte : 80 - 100 cm
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

1 2 >

Centaurea cyanus   Korenbloem gemengd
Cosmos sulphureus Cosmea gemengd
Cosmos bipinnatus     Cosmea gemengd
Zinnia elegans               Zinnia, grootbloemig oranje rood
Zinnia elegans               Zinnia, kleinbloemig gemengd

J F M A M J J A S O N D

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 5 componenten. 
Gezaaid op drogere gronden, zal alleen de hoogte van het mengsel zich aanpassen.

Voordelen :
• Eenvoudig in te zaaien in de lente (best in de maand mei)
• Extreem kleurrijk en langbloeiend tot eerste vorst
• Evenwichtige opeenvolging van bloeimomenten van de verschillende planten
• Mengsels bevatten enkel bloemzaden, geen grassen
• Voedingsbron voor bijen, vlinders en andere bestuivers
• Sterke planten die de concurrentie met onkruid aankunnen
• Stressresistente planten die eenmaal ontwikkeld relatief langer tegen droogte kunnen
• Kostenefficiënt

Colour Splash-mengsels

Veldbloemen - Eenjarig
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Honey Bee

New Wave

Borago officinalis Borage blauw
Centaurea cyanus Korenbloem gemengd
Cosmos bipinnatus Cosmea gemengd
Cosmos sulphureus Cosmea gemengd
Eschscholzia californica Slaapmutsje gemengd
Gaillardia pulchella Kokardebloem gemengd
Godetia grandiflora Zomer azalea gemengd
Helianthus annuus Zonnebloem geel
Rudbeckia hirta Zonnehoed geel
Zinnia elegans Zinnia, grootbloemig gemengd

Inzaai : 15 - 20 kg/ha
Hoogte : 80 - 100 cm
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

1 2 >

J F M A M J J A S O N D

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 10 componenten en zeer geschikt 
voor alle gronden. Honey Bee trekt veel insecten aan.

Inzaai : 15 - 20 kg/ha
Hoogte : 80 - 100 cm
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

1 2 >

J F M A M J J A S O N D

Centaurea cyanus   Korenbloem gemengd
Chrysanthemum Ganzenbloem geel
Coreopsis tinctoria         Meisjesogen geel
Cosmos sulphureus        Cosmea oranje
Zinnia elegans           Zinnia, kleinbloemig gemengd
Zinnia elegans           Zinnia, grootbloemig oranje rood

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 6 componenten. 
Dit hogere mengsel is geschikt voor alle gronden.
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 Juni  Juli 

 Augustus 

 Oktober  September 

Honey Bee doorheen de zomer !
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Specifieke ondergronden

Met zorg geselecteerde eenjarige bloemenmengsels. Die 
extreem goed gedijen op specifieke ondergronden en in 
specifieke milieus. Niet alleen de sierwaarde, maar ook 
de ecologische juistheid is hier een voorwaarde. Zeker als 
het gaat om het in oorspronkelijke staat terugbrengen 
van de omgeving of de (her)introductie van inheemse 
bloemensoorten in ecologische verbindingszones.

”Prachtige bloemenweide, 
zelfs op moeilijke 
bodems”
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Agrostemma githago Bolderik purper
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Consolida regalis Wilde ridderspoor blauw
Glebionis segetum Gele ganzenbloem geel
Matricaria recutita Echte kamille geel/wit
Misopates orontium Akkerleeuwenbek rood
Papaver dubium Bleke klaproos rood
Papaver rhoeas Grote klaproos rood
Silene conica Kegelsilene roze 
Silene noctiflora Nachtkoekoeksbloem roze/wit
Tripleurospermum maritimum Reukloze kamille geel/wit
Vaccaria hispanica Koekruid roze

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

Agrostemma githago Bolderik purper
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Chrysanthemum  segetum Gele ganzenbloem geel
Consolida regalis Wilde ridderspoor blauw

Inzaai : 15 kg/ha
Hoogte : 50 - 100 cm Categorie : A
(Meer)jarigheid :
Bodem : schraal tot matig voedselrijk

Inzaai : 15 kg/ha
Hoogte : 30 - 80 cm Categorie : A
(Meer)jarigheid :
Bodem : schraal tot matig voedselrijk

1 2 >

1 2 >

Speciaal samengesteld voor het verkrijgen van eenjarige akkerkruidvegetatie. 
Kan meegezaaid worden met andere mengsels voor extra kleur in het eerste jaar. 
Voorjaarszaai.

Speciaal samengesteld om een halfhoge, kleurrijke eenjarige vegetatie te verkrijgen op 
een zonnige plaats. Kan meegezaaid worden met andere mengsels voor extra kleur in 
het eerste jaar. Voorjaarszaai.

Agrostemma githago Bolderik purper
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Chrysanthemum  segetum Gele ganzenbloem geel
Matricaria recutita Echte kamille geel/wit
Papaver rhoeas Gewone klaproos rood

J F M A M J J A S O N DInzaai : 15 kg/ha
Hoogte : 40 - 80 cm Categorie : A
(Meer)jarigheid :
Bodem : schraal tot matig voedselrijk

1 2 >

Speciaal samengesteld om een halfhoge, eenjarige akkervegetatie te verkrijgen met 
felle kleuren. Kan meegezaaid worden met andere mengsels. Voorjaarszaai.

Veldbloemen - Eenjarig

Nr. 5

Nr. 24

Nr. 23
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Adonis aestivalis Kooltje vuur rood
Agrostemma githago Bolderik purper
Alyssum benthamii Schildzaad wit
Calendula officinalis Goudsbloem goudgeel
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Gilia capitata Hoofdjesgilia blauw
Helianthus annuus Zonnebloem laag geel
Matricaria recutita Kamille wit
Papaver rhoeas Klaproos rood

J F M A M J J A S O N DInzaai : 15 kg/ha
Hoogte : 60 - 80 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

1 2 >

Speciaal samengesteld voor het realiseren van een kleurrijke eenjarige vegetatie. 
Het mengsel is breed inzetbaar en heeft een hoge slagingskans. Voorjaarszaai.

Anethum graveolens Dille groen/geel
Anthriscus cerefolium Kervel wit
Borago officinalis Bernagie blauw
Carum carvi Karwij wit/roze
Coriandrum sativum Koriander roze/wit
Cuminum cyminum Komijn wit
Foeniculum vulgare Venkel bruin
Hyssopus officinalis Hysop blauw
Lavandula officinalis Lavendel blauw
Levisticum officinale Maggikruid groen/geel
Marrubium vulgare Malrove wit
Melissa officinalis Citroenmelisse groen/wit
Mentha spicata Kruizemunt purper
Ocimum basilicum Bazielkruid roze
Origanum majorana Majoraan roze
Origanum vulgare Marjolein wit/roze
Pimpinella anisum Anijs wit
Ruta graveolens Wijnruit geel
Salvia officinalis Salie violet
Satureja hortensis Bonenkruid wit
Thymus vulgaris Tijm lila
Trigonella foenum-graecum Fenegriek groen/geel

J F M A M J J A S O N DInzaai : 50 kg/ha
Hoogte : 20 - 100 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : van matig tot zeer voedselrijk en van droog tot vochtig

1 2 >

Speciaal samengesteld aromamengsel met sterke geur. Dit mengsel is een bron van 
nectar voor bijen en vlinders. De meeste kruiden kunnen ook in de keuken gebruikt 
worden. Voorjaarszaai.

Matricaria recutita Echte kamille geel/wit
Papaver dubium Kleine klaproos rood
Papaver rhoeas Gewone klaproos rood
Tripleurospermum maritimum Reukloze kamille wit

Nr. 48

Nr. 45
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Bijen- en insectenmengsels
Bijen zijn cruciaal voor de productie van land- en tuinbouw-
gewassen en de instandhouding van de natuur en soorten-
rijkdom in het bijzonder. Door het creëren van aaneenge-
sloten, voedselrijke oppervlakten vergroten we het leefgebied 
en daarmee de overlevingskans van bestuivende insecten. 
Onze bijenmengsels zijn geselecteerd op geur, kleur en 
nectarproductie. Ze zorgen voor een rijk aanbod aan stuifmeel 
en nectar. Samen met een gefaseerd, bijvriendelijk beheer kan 
je zo de bijenpopulatie weer op peil brengen.

”Kleur, geur én nectar. 
Een festijn voor 
bestuivers !”
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Tübinger

Brandenburger

Inzaai : 15 kg/ha
Hoogte : 50 - 100 cm Categorie : A
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

Inzaai : 15 kg/ha
Hoogte : 50 - 100 cm Categorie : A
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

1 2 >

1 2 >

Het zogenaamde Tübingermengsel speciaal voor bijen en andere insecten. 
Veel toegepast in de imkerswereld. Geeft op zwaardere grond de meeste bloei. 
Voorjaarszaai.

Het zogenaamde Brandenburgermengsel dat voorziet in voedingsstoffen voor bijen en 
andere insecten. Geeft op lichtere grond de meeste bloei. Voorjaarszaai.

Anethum graveolens Dille groen/geel
Borago officinalis Bernagie blauw
Calendula officinalis Goudsbloem goudgeel
Carum carvi Karwij wit/roze
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Coriandrum sativum Koriander roze/wit
Fagopyrum esculentum Boekweit wit
Malva verticillata, crispa, sylvestris Groot kaasjeskruid roze
Papaver rhoeas Grote klaproos rood
Phacelia tanacetifolia Phacelia blauw
Sinapis alba Gele mosterd geel

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

Borago officinalis Bernagie blauw
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Fagopyrum esculentum Boekweit wit
Helianthus annuus Zonnebloem geel
Lupinus angustifolius Blauwe lupine laag blauw
Malva sylvestris Kranskaasjeskruid roze
Medicago sativa Luzerne violet
Onobrychis viciifolia / sativa Esparcette roze
Papaver rhoeas Grote klaproos rood
Phacelia tanacetifolia Phacelia blauw
Raphanus sativus Bladrammenas wit/paars
Sinapis alba Gele mosterd geel
Trifolium repens Witte klaver wit
Vicia sativa / villosa Wikken roze
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Honey Bee

Inzaai : 15 - 20 kg/ha
Hoogte : 80 - 100 cm
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

1 2 >

Eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel bestaande uit 10 
componenten en zeer geschikt voor alle gronden.

J F M A M J J A S O N D

Tuinen Eddy Lambert nam het initiatief om een 
bloemenweide aan te leggen bij zijn bedrijfs-
gebouw met een ware bloemenexplosie als gevolg.

Borago officinalis Borage blauw
Centaurea cyanus Korenbloem gemengd
Cosmos bipinnatus Cosmea gemengd
Cosmos sulphureus Cosmea gemengd
Eschscholzia californica Slaapmutsje gemengd
Gaillardia pulchella Kokardebloem gemengd
Godetia grandiflora Zomer azalea gemengd
Helianthus annuus Zonnebloem geel
Rudbeckia hirta Zonnehoed geel
Zinnia elegans Zinnia, grootbloemig gemengd

Veldbloemen - Eenjarig
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Naam Bodem Meer- 
jarigheid Zaaitijd Zaai- 

dichtheid Hoogte Cat. Pag.

Classic voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha 75 - 125 cm D 59

Romantic voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha 50 - 75 cm D 59

Renaissance voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha 25 - 50 cm D 60

Gothic voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha < 60 cm D 60

Kleur & geur voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha 50 - 75 cm D 61

Binnen bebouwde kom voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha 75 - 100 cm D 61

Buiten bebouwde kom voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha < 60 cm D 62

Holland-Luxemburgmengsel voedselarm 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha 40 - 60 cm D 62

Roccoco voedselrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 10-15 kg/ha 50 - 75 cm E 63

Bloemrijke akkerranden alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 32-40 kg/ha 60 - 80 cm D 63

Allround, breed inzetbaar

Specifieke ondergronden
Nr. Bodem Meer- 

jarigheid Zaaitijd Zaai- 
dichtheid Hoogte Cat.

1 a alle grondsoorten, maar schraal en 
behoudens zware of natte bodems

1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 50 - 80 cm A

1 b alle grondsoorten, maar schraal en 
behoudens zware of natte bodems

1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 50 cm A

2 a voedselrijk-klei 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 80 cm A

3 a nat en voedselrijk ; schapengras toevoegen 
voor opkomst ratelaar

1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 30 - 70 cm A

4 a droog en schraal; liefst kalkrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha ≥ 30 cm B

4 b droog en schraal 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha < 50 cm B

6 voedselrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 90 cm A

10 schraal tot matig voedselrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 40 - 60 cm C

11 van schraal tot rijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 80 cm C

13 zavel, klei, leem 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 90 cm A

14 van schraal tot rijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 100 cm C

15 schraal tot matig voedselrijk, niet te droog 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 60 cm B

17 schraal, droog, beschaduwd 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 30 - 80 cm B

19 van schraal tot rijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 100 cm C

21 nat, matig voedselrijk, licht tot matig 
schaduwrijk

1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 60 cm B

29 alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 75 - 125 cm D

30 alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 50 - 75 cm D

31 alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 25 - 50 cm D

32 schraal tot matig voedselrijk, schaduwrijk 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha < 60 cm D

33 alle grondsoorten, vochtig 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 120 cm E

34 alle grondsoorten, mits vochtig 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 150 cm E

35 (licht) humeus, droog tot matig vochtig 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha < 130 cm B

37 alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 100 cm E

41 alle humeuze, voedselrijke grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 100 cm E

46 niet te zware, kleiige of venige grond 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha < 100 cm B

47 licht humeus zand, matig vochtig 1 2 > J F M A M J J A S O N D 15 kg/ha 20 - 80 cm A

50 alle grondsoorten 1 2 > J F M A M J J A S O N D 25 kg/ha < 30 cm D
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Meerjarige veldbloemenmengsels

Voor alle productinformatie verwijzen we naar www.advantaseeds.be
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Allround, breed inzetbaar
Kleurrijke boeketten voor meerdere jaren. Iets minder uit bundig 
dan eenjarige mengsels, maar een mooie, goedkope, duurzame 
én ecologische oplossing voor binnen en buiten de bebouwde 
kom en in tuinen. 
Er zijn zelfs samenstellingen voor het beheer van akker  randen en 
weidevogelpopulaties. De mengsels bewezen al meer dan 20 jaar 
hun nut en garanderen de beste slaagkansen.

”Kleurrijk boeket, 
elk jaar opnieuw”

  Mengsel ”Buiten bebouwde kom” - Begraafplaats Oudenaarde  
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Classic

Adonis aestivalis Kooltje vuur rood
Agrostemma githago Bolderik purper
Alcea rosea Stokroos gemengde 

kleuren
Alcea rosea nigra Stokroos gemengde 

kleuren
Altaea officinalis Heemst roze
Ammobium alatum Zandbloem wit
Anethum graveolens Dille groen/geel
Asclepias incarnata Zijdeplant roze
Borago officinalis Borage blauw
Bupleurum rotundifolium Doorwas groen/geel
Campanula persicifolia Perzikbladklokje blauw
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Centaurea dealbata Centaurie roze
Cheiranthus cheiri Muurbloem rood
Chrysanthemum hybridum Bonte margriet rood
Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem geel
Cichorium intybus Cichorei blauw

Cynara cardunculus Kardoen lila
Delphinium consolida Ridderspoor blauw
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid gemengde 

kleuren
Fagopyrum esculentum Boekweit wit
Foeniculum atropurpureum Venkel bruin
Gypsophila paniculata Bruidssluier wit
Heliopsis laevis Zonne-ogen geel
Hesperis matronalis Damastbloem paars
Leucanthemum vulgare Margriet wit
Linum usitatissimum Vlas wit
Lysimachia punctata Puntwederik geel
Lythrum salicaria Kattenstaart lila/rood
Oenothera biennis Teunisbloem geel
Papaver orientale Meerjarige klaproos rood
Papaver rhoeas Klaproos rood
Reseda odorata Welriekende reseda geel/groen
Saponaria vaccaria Koekruid roze
Sinapis alba Gele mosterd geel

Achillea millefolium Duizendblad wit
Agrostemma coeli-rosa Bolderik roze
Ammi majus Zilverdille wit
Anchusa capensis Ossentong blauw
Aquilegia vulgaris Akelei gemengde 

kleuren
Atriplex hortensis Rode melde rood
Briza maxima Grof trilgras crème
Centaurea montana Bergcentauri blauw
Centaurea odorata Korenbloem blauw
Cheiranthus cheiri Muurbloem rood
Cheiranthus maritimus Zeeviolier lilaroze tinten
Coriandrum sativum Koriander roze/wit
Coronilla varia Kroonkruid roze
Cynoglossum amabile Hondstong blauw
Dianthus plumarius Grasanjer gemengde 

kleuren
Gilia capitata Hoofdjesgilia blauw
Gypsophila elegans Gipskruid roze/wit
Limnanthus douglasii Moerasbloem geel/wit

Linaria maroccana Marokkaans 
leeuwenbekje

gemengde 
kleuren

Linum perenne Blauw vlas blauw
Linum rubrum Rood vlas rood
Lobularia benthamii Schildzaad wit
Lupinus hartwegii Lupine gemengde 

kleuren
Lupinus luteus Lupine geel
Lychnis viscaria Pekanjer roze
Malva moschata Muskuskaasjeskruid roze
Matthiola bicornis Avondviolier lila tinten
Myosotis alpestris Vergeet-me-nietje blauw
Nigella sativa Juffertje-in-‘t-groen blauw
Papaver glaucum Tulppapaver rood
Polemonium coeruleum Jacobsladder blauw
Polypogon monspeliensis Baardgras beige 

pluimpjes
Tolpis barbata Geel havikskruid geel
Viscaria oculata Hemelroosje gemengde 

kleuren

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : 75 - 125 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : 50 - 75 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

1 2 >

Breed inzetbaar en gevarieerd mengsel voor hoge vegetatie.

Breed inzetbaar en gevarieerd mengsel voor halfhoge vegetatie.

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

1 2 >

Veldbloemen - Meerjarig

Romantic
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Renaissance

Gothic

Alyssum saxatile Rotsschildzaad geel
Bellis perennis Madeliefje wit
Chrysanthemum multicaule Kleine ganzenbloem geel
Chrysanthemum paludosum Dwergmargriet wit
Collinsia bicolor Collinsia violet/wit
Delphinium chinense Ridderspoor blauw
Dianthus deltoides Steenanjer rood
Eschscholzia caespitosa Slaapmutsje geel
Helianthemum mutabile Zonneroosje gemengde 

kleuren
Iberis umbellata Scheefbloem rood
Legousia speculum Klokjesbloem blauw
Lobularia maritima Zeeschildzaad wit

Myosotis alpestris Vergeet-me-nietje blauw
Nemophila insignis Bosliefje blauw
Nemophila maculata Gevlekt bosliefje wit/gevlekt
Papaver commutatum Klaproos rood
Phacelia campanularia Bijenvoer blauw
Polygonum capitatum Duizendknoop roze
Silene armeria Pekbloem roze
Silene conica Kegelsilene crème
Tetragonolobus purpureus Asperge-erwt rood
Thymus serpyllum Wilde tijm roze
Thymus vulgaris Tijm roze 
Veronica teucrium Ereprijs blauw
Viola cornuta Hoornviooltje blauw

Aconitum napellus Monnikskap blauw
Anemone pulsatilla Wildemanskruid blauw
Campanula persicifolia Perzikbladklokje blauw
Coronilla varia Kroonkruid roze
Digitalis purpureus Vingerhoedskruid gemengde 

kleuren
Echium plantagineum Slangenkruid blauw
Fragaria vesca Bosaardbei geel
Hesperis matronalis Damastbloem paars
Linaria maroccana Marokkaans 

leeuwenbekje
gemengde 
kleuren

Lunaria annua Judaspenning paars
Malva moschata Muskuskaasjeskruid roze
Nemophila insignis Bosliefje blauw
Nemophila maculata Gevlekt bosliefje wit/gevlekt
Polemonium coeruleum Jacobsladder blauw
Primula elatior Sleutelbloem gemengde 

kleuren
Salvia pratensis Veldsalie blauw
Silene armeria Pekbloem roze
Viola odorata Maarts viooltje blauw

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : 25 - 50 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : < 60 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

1 2 >

Breed inzetbaar en gevarieerd mengsel voor lage vegetatie.

Breed inzetbaar en gevarieerd mengsel voor (bos)plantsoenen.

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

1 2 >
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Achillea millefolium Duizendblad wit
Anethum graveolens Dille groen/geel
Borago officinalis Bernagie blauw
Brassica nigra Zwarte mosterd geel
Calendula officinalis Goudsbloem goudgeel
Centaurea moschata suaveolens Muskuscentaurie geel 
Cerastium tomentosum Viltige hoornbloem wit
Cheiranthus cheiri Muurbloem rood
Chrysanthemum carinatum Ganzenbloem gemengde 

kleuren
Cladanthus arabicus Cladanthus goudgeel
Coriandrum sativum Koriander roze/wit
Dianthus heddewigii Anjerachtige wit/roze/rood
Fagopyrum esculentum Boekweit wit
Helenium hoopesii Helenium geel 
Hyssopus officinalis Hysop blauw
Lathyrus odoratus Siererwt wit/roze/rood
Lavandula angustifolia Lavendel blauw
Limnanthes douglasii Moerasbloem geel/wit
Lobularia maritima benthamii Zeeschildzaad wit
Marrubium vulgare Malrove grijs/groen
Matricaria recutita Kamille wit

Matthiola bicornis Avondviolier lila tinten
Melissa officinalis Citroenmelisse groen/wit
Mentha spicata Kruizemunt lila
Mirabilis jalapa Nachtschone gemengde 

kleuren
Nepeta cataria Kattenkruid wit/paars
Nigella sativa Nigelle wit
Oenothera lamarckiana Teunisbloem geel
Origanum vulgare Wilde marjolein lila/paars
Phlox drummondii Vlambloem rood
Plantago media Ruige weegbree lichtpaars/

roodachtig
Reseda odorata Reseda oranje/groen
Salvia officinalis Salie blauw
Saponaria officinalis Zeepkruid lichtroze
Silena armeria rubra Pekbloem roze
Stachys lanata Andoorn donkerroze
Thymus vulgaris Tijm lila
Tropaeolum majus nanum Oost-Indische kers gemengde 

kleuren
Viola cornuta Viooltje oranje

Achillea millefolium Duizendblad wit
Agrostemma githago Bolderik purper
Ammobium alatum Zandbloem wit
Briza maxima Grof trilgras crème
Carum carvi Karwij wit/roze
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Cheiranthus maritimus Zeeviolier lilaroze tinten
Cichorium intybus Cichorei blauw
Coriandrum sativum Koriander roze/wit
Delphinium elatum Ridderspoor blauw
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid gemengde 

kleuren
Fagopyrum esculentum Boekweit wit
Gilia capitata Hoofdjesgilia blauw
Gypsophila elegans Gipskruid wit/roze

Heliopsis laevis Zonne-ogen geel
Leucanthemum vulgare Margriet wit
Linaria maroccana Marokkaans 

leeuwenbekje
gemengde 
kleuren

Lupinus perenne Lupine blauw
Matthiola bicornis Avondviolier lila tinten
Oenothera biennis Teunisbloem geel
Papaver rhoeas Klaproos rood
Polypogon monspeliensis Baardgras beige 

pluimpjes
Reseda odorata Welriekende reseda geel/groen
Sanguisorba minor Kleine pimpernel roodbruin
Saponaria vaccaria Koekruid roze
Silene pratensis Avondkoekoeksbloem wit
Sinapis alba Gele mosterd geel

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : 50 - 75 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : 75 - 100 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

1 2 >

Aromatische bloemenselectie met grote aantrekkingskracht op nuttige insecten en 
geurend veldboeket voor omwonenden en passanten.

Weelderig bloeiende vegetatie voor (schrale) bermen in dorpen en steden.

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

1 2 >

Veldbloemen - Meerjarig

Kleur & geur

Binnen bebouwde kom
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Achillea millefolium Duizendblad wit
Agrostemma githago Bolderik purper
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem geel
Coriandrum sativum Koriander roze/wit
Delphinium elatum Ridderspoor blauw
Leucanthemum vulgare Margriet wit
Linaria maroccana Marokkaans 

leeuwenbekje
gemengde 
kleuren

Linum usitatissimum Vlas wit
Lupinus luteus Gele lupine geel
Lupinus perenne Blauwe lupine blauw
Papaver rhoeas Klaproos rood
Pastinaca sativa Pastinaak geel 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel roodbruin
Tragopogon pratensis Gele morgenster geel
Verbascum phoeniceum Paarse toorts paars/lila

Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Chrysanthemum 
leucanthemum

Margriet wit

Matricaria recutita Kamille wit
Papaver rhoeas Klaproos rood

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : < 60 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : 40 - 60 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselarm

Buiten bebouwde kom

Holland-Luxemburgmengsel

Weelderig bloeiende vegetatie voor (schrale) bermen in het buitengebied.

Rood-wit-blauw-bloemenselectie voor extra kleur en sfeer. Voorjaarszaai.

J F M A M J J A S O N D

1 2 >

1 2 >

J F M A M J J A S O N D
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Roccoco

Achillea millefolium Duizendblad wit
Agrimonia eupatoria Agrimonie goudgeel
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart groen
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid wit
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid goudgeel
Centaurea jacea Gewoon knoopkruid purper
Cichorium intybus Wilde cichorei blauw
Crepis biennis Groot streepzaad roze
Daucus carota Wilde peen wit
Galium mollugo Glad walstro wit
Galium verum Echt walstro geel
Knautia arvensis Beemdkroon lichtpaars

Leucanthemum vulgare Margriet wit
Malva moschata Muskuskaasjeskruid roze
Origanum vulgare Wilde marjolein rozerood
Pastinaca sativa Pastinaak geel 
Pimpinella major Grote bevernel wit
Ranunculus repens Scherpe boterbloem geel
Saponaria officinalis Zeepkruid lichtroze
Silene pratensis Avondkoekoeksbloem wit
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid geel
Tragopogon pratensis Gele morgenster geel
Verbascum nigrum Zwarte toorts lichtgeel

Inzaai : 10 - 15 kg/ha
Hoogte : 50 - 75 cm Categorie : E
(Meer)jarigheid :
Bodem : voedselrijk

Afgestemd mengsel voor bermen, dijken, stroomdalen en bloemenweiden op rijke 
gronden.

J F M A M J J A S O N D

1 2 >

Anethum graveolens Dille groen/geel
Centaurea cyanus Korenbloem blauw
Fagopyrum esculentum Boekweit wit
Festuca rubra Hardzwenkgras gras
Gypsophila elegans Gipskruid roze/wit
Leucanthemum vulgare Margriet wit

Lupinus angustifolius Blauwe Lupine blauw
Papaver rhoeas Klaproos rood
Phacelia tanacetifolia Phacelia blauw
Trifolium resupinatum Perzische klaver paars/roze
Vicia sativa Voederwikke blauw/paars/

rood

Inzaai : 32 - 40 kg/ha
Hoogte : 60 - 80 cm Categorie : D
(Meer)jarigheid :
Bodem : alle grondsoorten

Bloemrijke akkerranden
Mengsel voor agrarisch akkerrandenbeheer. Ideaal leefgebied voor natuurlijke 
vijanden van plaaginsecten (biologische gewasbescherming). Voorjaarszaai.

1 2 >

J F M A M J J A S O N D

Veldbloemen - Meerjarig
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Specifieke ondergronden
Een zure, natte of vervuilde ondergrond? Schaduwrijke boskant? 
Een wadi? Een zanderige of zware kleigrond? Voor zo goed als 
elke specifieke ondergrond - zelfs voor de moeilijkste bodems - 
bestaat er een aangepast bloemenmengsel. Steeds met zorg 
samengesteld en geselecteerd door specialisten.
 
Daarbij stemmen we de mengsels ook af op je persoonlijke 
voorkeuren. Eenjarig of meerjarig, een hoog of laag mengsel? 

Steeds ben je zeker dat de bloemen ook in jouw specifieke 
project goed gedijen.

We hebben daarbij niet alleen aandacht voor de sierwaarde. 
Ook de ecologische juistheid is een belangrijk criterium. Samen 
trachten we zo de omgeving terug in haar oorspronkelijke staat 
te brengen of inheemse bloemensoorten te (her)introduceren 
in ecologische verbindingszones.

”Zorgvuldig 
geselecteerd voor 
specifieke bodems”
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Vragen of specifieke wensen ?
Neem contact op met onze specialisten.  Of surf naar onze website voor meer productinformatie zoals mogelijke 
samenstellingen, zaaidichtheid, hoogte…

www.advantaseeds.be

Wadi, poel, oever

Zavel, klei en 
leemgrond

Schaduwrijke 
boskant

Zanderige en 
droge gronden

Stedeli jke omgevingVerstoorde grond

✔✔

✔

✔ ✔

✔

Voor iedere bodem een gepast bloemenmengsel !
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Maatwerk

Sinds vorig jaar baadt Steenokkerzeel in de bloemen. Van heinde 
en ver vinden toeristen hun weg naar de gemeente, aangetrokken 
door de uitbundige kleurenpracht. Een van de trekkers van deze 
geslaagde actie is Luc De Heyn, zelfstandig tuinaanlegger en 
ploegbaas Groen voor Steenokkerzeel. Met een groot hart voor 
natuur.

Zo toverde hij de kale, schrale wegberm van de Kortenbergsesteenweg om tot een bloemenweide. Over een 
lengte van bijna een halve kilometer strooide hij aan weerszijden een bloemenmengsel op maat uit. Met lage, 
eenjarige en doorlevende bloemen die vooral geselecteerd werden voor hun resistentie tegen zoutstrooien in 
de winter. ” En met succes! Het was deze winter bang afwachten, maar het mengsel doorstond de eerste test met glans. De 
volgende jaren zal de berm nu vergrassen en een waardevol toevluchtsoord worden voor bijen, vlinders, insecten en andere 
diertjes.”

”Het project realiseerden we in nauwe samenwerking met Erik van Advanta. Iemand die we op korte tijd blindelings 
leerden vertrouwen. We schakelden zijn expertise ook in voor een recenter project dat samen werd uitgevoerd met mijn 
zonen Jarl en Joren, ook tuinaannemers. Dit leverde een mooie bloemenzee op in de boomgaard van het Monnikhof in 
Houtem. Een prachtig gerenoveerde site die integraal deel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht.”

”In overleg met Onroerend Erfgoed kozen we er voor de aanleg van een bloemenweide met anderhalve meter hoge, 
eenjarige en meerjarige bloemen. Geen sinecure, want de ondergrond was jarenlang ongemoeid gelaten en er mochten  
- terecht - enkel duurzame ingrepen gedaan worden. Dankzij Advanta vonden we ook voor deze bodem een mengsel 
dat perfect aansloeg. En opnieuw met verbluffend resultaat! Niet alleen qua uitzicht, maar zeker ook op het vlak van 
biodiversiteit.”

Luc De Heyn, Ploegbaas Groendienst Steenokkerzeel

”Een economische, 
duurzame keuze 
binnen bermbeleid”
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Belangrijk:
Veldbloemen hebben voldoende vocht nodig tijdens de kiem- en ontwikkelingsfase !

De aanleg en instandhouding van veldbloemenvegetaties vragen een specifieke aanpak en aangepast beheer. 
Met deze tips en tricks krijg je het beste resultaat.

Speciale aandachtspunten:
Start op tijd met een gedegen voorbereiding !

Voedingstoestand bodem
In een te schrale bodem zullen de 
bloemen niet schieten. Een te rijke 
bodem weerhoudt de bloei. Zorg vooraf 
voor een bodemontleding naar zuurte-
graad én stikstofbepaling. Via deze 
gegevens helpen onze experts het juiste 
mengsel bepalen. De slaagkans verhoogt 
hierdoor gevoelig. Je geniet sneller van 
een mooi resultaat én bespaart tijd en 
geld.

Onkruidzadenvrij
Vóór het zaaien moet de grond 
onkruidvrij en onkruidzadenvrij zijn. Een 
vals zaaibed is absoluut nodig. Verder 
optimaliseren doe je eventueel door het 

stomen van de toplaag en het niet té 
diep bewerken om niet onnodig onkruid-
zaden naar de oppervlakte te brengen. 
Meer info en tips voor de ideale voor -
bereiding krijg je van onze experts.

Bemesting
Bemest meerjarige bloemenmengsels 
niet. Eenjarige mengsels kan je een 
aangepaste bemesting op het juiste 
moment geven. Waardoor je geniet van 
een nog mooier resultaat. 

Water
Zoals bij alle planten is een tekort of 
teveel aan water nefast. Een vochttekort 
los je eenvoudig op: met tuinslang, 

sproeier of beregeningsinstallatie of 
vochthoudende polymeren. Houdt de 
grond echter teveel water op, dan is 
een betere afwatering en luchtigere 
ondergrond via een bodemverbeteraar 
noodzakelijk. Voldoende vocht tijdens de 
kieming is noodzakelijk.

Verwachtingen
Hoe je bloemenweide er precies uit 
zal zien is plaats- én tijdsgeboden. De 
samenstelling van de ondergrond heeft 
een invloed op het kiemen en groeien 
van de bloemen. Evenals het seizoen 
en de weersomstandigheden. Maak je 
klanten hiervan bewust, zo vermijd je 
eventuele frustraties.

 1 Zaaibed  3 Inharken 2 Zaaizaad  4 Rollen

Voorbereiden | Zaaien | Onderhouden

Voorbereiding
• Zorg voor een arme, schrale toplaag van 30 tot 40 cm, schoon 

en vrij van ongewenst groen.
• Bewerk de grond na de eerste bewerking zo mogelijk 

nogmaals oppervlakkig om kiemende onkruiden te bestrijden 
(‘vals zaaibed’).

• Creëer een fijn en kruimelig zaaibed, op zware gronden 
afgedekt met een laagje zand.

Zaaien
• Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij 

voldoende temperatuur en bodemvocht.
• Zaai handmatig en breedwerpig en niet dieper dan de dikte 

van de zaden, druk de toplaag licht aan. Zaad vermengen met 
droog, wit zand om een grotere zaaihoeveelheid te bekomen.

• Zaai eventueel eenjarige soorten en mengsels mee voor wat 
extra kleur en bloei gedurende het eerste jaar.

Onderhoud
• Geef geen stikstofbemesting; hoe armer de grond, des te rijker 

de vegetatie.
• Maai op voedselrijke gronden rond half juni/begin juli voor de 

eerste keer en nogmaals in september. Of nadat 70% gebloeid 
heeft om een herbloei te stimuleren.

• Maai natte gronden en bloemrijke/ruige grasvegetaties eind 
augustus/september.

• Droge tot vochtige, voedselarme gronden kunnen tot in 
oktober gemaaid worden.

• In geval van uitgesproken arme bodems is maaien tijdens het 
groeiseizoen waarschijnlijk niet nodig.

• Maai op 10/15 cm hoogte om de rozetten niet te beschadigen.
• Laat het maaisel drogen/narijpen en voer het af nadat het 

verdroogd is.
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Limagrain is Europa’s grootste plantenveredelaar en aanbieder van zaaizaden voor 
professioneel gebruik in de groen- en landbouwsector. We bieden u de nieuwste 
rassengenetica en zaadtechnologie, afgestemd op de eisen van modern groenbeheer. Onze 
hoogwaardige gras- en veld  bloemenmengsels worden gebruikt in gazons, openbaar groen, 
sportvelden, golfbanen en infrastructurele projecten. Advanta®  is a registered trademark of Advanta Netherlands Holding BV

Copywriting : www.kapiteinortega.be
Vormgeving : www.wolfgraphics.be

Limagrain Belgium
Kaaistraat 5 
B-8581 Avelgem-Kerkhove 
Tel.: +32 (0) 55 39 02 21 
Mail: info@limagrain.be 
Site: www.advantaseeds.be 
BTW: BE 0499.920.048

Bestellingen  
Mail: bestelling@limagrain.be 
Tel.: +32 (0) 55 39 02 21

Advantaseeds online
Meer info ? 
Of wens je onze nieuwsbrief te ontvangen ?  
Schrijf je in op www.advantaseeds.be

Wallonië & Luxemburg
Arnaud Thonar

Area salesmanager
GSM: 0496 59 80 90 - arnaud.thonar@limagrain.be

Vlaanderen
Erik Truyers

Sales- & productmanager België
GSM: 0496 59 80 89 - erik.truyers@limagrain.be


