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Groei door innovatie
DSV zaden Nederland groeit al 70 jaar. We groeien gestaag qua grootte natuurlijk, maar veel 
belangrijker; we groeien hard in kennis, kunde, ervaring en duurzame product innovatie. We zijn 
onderdeel van een inmiddels vermaard internationaal kennisinstituut dat tevens landbouwzaai-
zaden produceert. Met ruim 600 medewerkers en vestigingen in zeven Europese landen zijn we 
‘leading in breeding’. We denken dus groot maar opereren altijd heel direct en met korte lijnen, 
liefst één op één met de telers, onze dealers en in het veld bij onze eindgebruikers.
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Wij gaan voor  
het groenste gras

De markt van recreatiegrassen is in beweging. 

De weersomstandigheden worden steeds 

extremer, daarnaast kijken we steeds meer naar 

duurzaamheid en biodiversiteit.

Kortom voldoende uitdaging voor beheerders van 

de groene omgeving. Gelukkig zijn wij als kweker en 

productontwikkelaar gewend om vooruit te denken en 

te vernieuwen. Veel uitdagingen kunnen we al oplossen 

met toekomstbestendige producten zoals EUROGRASS 

BermenDivers, EUROGRASS TetraTop100 en EUROGRASS 

Campino. Samen met u zoeken wij telkens weer naar de 

juiste toepassing voor uw praktijk. 

Onze adviseurs delen hun kennis graag met u. Want samen 

weten we meer. 

Al ons graszaad is 
volledig natuurlijk

Het verpakkings materiaal 
is 100% recyclebaar

Geen genetische 
modificatie, enkel 
traditionele veredeling

Gebruik van houten 
kisten voor duurzame 
opslag van graszaden

Transport van goederen 
verloopt voor 95%  
met vrachtwagens  
met EU norm 6

Ontwikkeling van 
concepten die de 
bodem verbeteren

Bijna alle heftrucks  
uit ons magazijn  
zijn elektrisch

Minimaal 5% van  
de werknemers van  
DSV zaden valt onder de  
‘Social return‘-doelgroep

DSV EUROGRASS  
Recreatiegrassen

Recreatiegrassen vormen bij DSV sinds jaar en dag 

een prominente pijler binnen onze product- en 

dienstverlening. We veredelen al decennialang en 

met succes alle belangrijke grassoorten. Al onze 

kennis, ervaring en kunde zijn terug te vinden in 

ons eigen EUROGRASS label. 

Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis van de 

Nederlandse omstandigheden denken we heel graag 

‘aan de voorkant’ mee om de mengsels optimaal in te 

zetten. Sinds 2019 zijn we daarom dagelijks met twee 

personen op pad om te adviseren, mee te denken en 

op die manier samen met afnemers te zoeken naar 

praktijkoplossingen op maat. Alles op alles voor dat 

sterke sportveld, die volle graszoden en dat prachtige, 

gezonde gazon.

Benieuwd naar wat DSV zaden met EUROGRASS 

kan betekenen voor uw specifieke situatie? 

Neem gerust eens contact met ons op!

Team EUROGRASS
Thijs Schoenmakers (Salesmanager recreatiegrassen)
Steven Wiersema (Sales- & productmanager)

 

Meer weten over onze weg naar  het groenste gras?  Vraag ons team 
grasspecialisten.
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40% hardzwenkgras

28% roodzwenkgras met fijne of forse uitlopers

20% gewoon roodzwenkgras

5% gewoon struisgras

5% witte klaver

2% smalle weegbree

40% hard zwenkgras

28%  roodzwenkgras
met fijne of forse uitloper

20% gewoon roodzwenkgras

5% gewoon struisgras

5% witte klaver

2% smalle weegbree

  Meer biodiversiteit

 Diepe beworteling

  Beter bestand  
tegen droogte

  Betere doorlaatbaarheid

  Betere ontwatering

  Draagkracht blijft behouden

Vitaliteit &  
biodiversiteit in één!

Met BermenDivers gaan we  
voor de groenste bermen!

BermenDivers
Een uitgekiend bermmengsel bestaande uit inheemse 

soorten die samen een sterke, standvastige zode 

vormen en biodiversiteit verhogend werken.

Belangrijke kenmerken:

•  Smalle weegbree en witte klaver zijn in de bloeiperiode 

extra aantrekkelijk voor diverse insecten; o.a. bijen, 

hommels en vlinders.

• Behoeft weinig onderhoud.

•  Heeft een eigen stikstof huishouding: witte klaver bindt 

stikstof uit de lucht en weegbree gaat uitspoeling van 

deze stikstof tegen. Dit ten gunste van de vitaliteit van 

verschillende grassoorten in tijden van extreme 

weersomstandig heden zoals droogte.

EUROGRASS BermenDivers:

Een sterk 
team! 
 

Met witte klaver  
en smalle weegbree.

GRAAG MEER 

INFORMATIE?  

Vraag ons team 

grasspecialisten.
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EUROGRASS  
Mengselkompas 

Om de keuze voor een bepaald soort grasmengsel 

gemakkelijker te maken, heeft DSV zaden het 

EUROGRASS Mengselkompas ontwikkeld. Door het 

beantwoorden van specifieke vragen wordt direct 

duidelijk welk mengsel het beste passend is. Direct na 

het afronden van de keuzetest geeft DSV zaden de 

mogelijkheid om bestekteksten van alle mengsels te 

downloaden, zowel in PDF als RSX.

DSV grasmengsels

Verbeter nu uw keuze 
met het 

EUROGRASS Mengselkompas!

Ga naar dsv.allesoverbeheer.nl 
voor meer informatie.
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EUROGRASS SV7 Maxima 2-2,5 1 – 1,5

EUROGRASS SV7 2-2,5 1 – 1,5

EUROGRASS SV8 2-2,5 1 – 1,5

EUROGRASS SV100 Maxima 2-2,5 1 – 1,5

EUROGRASS SV100 2-2,5 1 – 1,5

EUROGRASS Dual Seeding 85/15 0,6 – 1,2

EUROGRASS Dual Seeding 25/75 0,3 – 0,9

EUROGRASS TetraTop 100 3 1,8 - 2,5
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EUROGRASS Solario 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS Bambino 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS Campino 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS Sportivo 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS Bonito 2 – 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS Graszoden 1,7 – 3
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EUROGRASS BermenSpeciaal 1 – 1,5

EUROGRASS D1 1 – 1,5

EUROGRASS D2 1 – 1,5

EUROGRASS R1 2-2,5

EUROGRASS BermenDivers 1-1,5

EUROGRASS MaaiMinder 1,5 – 2
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Grassoorten

Roodzwenkgras
Festuca rubra spp.

• Oortjes ontbreken, kort tongetje • Fijne onder-

grondse uitlopers • Gerold en fijnbladig gras

Uiterlijke kenmerken:

• Dichte fijnbladige zode • Extensieve grasgroei 

• Goed droogte- en schaduwtolerant • Laat zich 

kort maaien • Minder geschikt voor intensieve 

bespeling

Eigenschappen:

Steven Wiersema
DSV Sales- & productmanager

“ Elke grassoort is anders en heeft bepaalde sterke eigenschappen. 
Zo staat Engels raaigras bekend om de uitstekende bespelings
tolerantie, wortelt veldbeemd erg sterk en zijn roodzwenken 
extensief. Tijdens de veredeling is het doel om binnen de gras
soorten steeds weer een beter en sterker ras te ontwikkelen met 
juist die eigenschappen die onze gebruikers helpen naar een 
beter resultaat.  
 
Doordat in dit proces vele duizenden grasveldjes getest, onder
zocht en bemonsterd worden weten we bij DSV zaden als geen 
ander wat de potentie is van ons materiaal. Het gaat echter niet 
alleen om het veredelen van de beste rassen. Het gaat er uitein
delijk om hoe deze rassen samen presteren in een mengsel.  
 
Alle EUROGRASS grasmengsels worden getest en gefinetuned 
voor deze bij u gezaaid worden. Op deze manier waarborgen wij 
dat u voor ieder gebruiksdoel het meest optimale mengsel bij ons 
kunt vinden.”

• Oortjes meestal duidelijk aanwezig • Kort tot lang 

tongetje • Stengelbasis meestal rood • Jongste blad 

gevouwen • Glanzend blad aan boven- en onderzijde

Uiterlijke kenmerken:

Engels raaigras
Lolium perenne

• Zeer hoge betredingstolerantie • Zeer goed  

herstellingsvermogen • Snelle kiem en vestiging  

• Hoge zodedichtheid 

Eigenschappen:
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• Oortjes ontbreken • Zeer kort tongetje • Jongste 

blad gevouwen • Blad heeft 2 lichte strepen / licht-

lijnen • Bootje in bladpunt

Uiterlijke kenmerken:

Veldbeemgras
Poa pratensis

• Goede bespelingstolerantie • Rhizomen (onder-

grondse uitlopers) • Zeer goede wintertolerantie 

• Trage vestiging • Apomiktisch

Eigenschappen:

• Forse oortjes • Kort en stomp tongetje  

• Jongste blad gerold • Sterk geribd blad

Uiterlijke kenmerken:

Rietzwenkgras
Festuca arundinacea

• Door diepe beworteling zeer goed droogte-

resistent • Langzame vestiging • Redelijk goede 

bespelingstolerantie, maar veel minder dan Engels 

raaigras en Veldbeemgras • Breedbladig • Vroege 

voorjaarsontwikkeling

Eigenschappen:

• Oortjes ontbreken • Breed en lang, melkwit 

tongetje • Jongte blad gevouwen • Blad lichtgroen 

vaak gerimpeld

Uiterlijke kenmerken:

Straatgras
Poa annua

• Meest algemene onkruid in de wereld: opvulgras 

• Slechte resistentie tegen ziektes, betreding en 

droogte • Slechte winterhardheid • Hoge tolerantie 

voor kort maaien • Slechte estetische eigenschappen 

• Licht groene tot zelfs gele kleur • Past zich snel 

aan aan lokale condities

Eigenschappen:
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Sportmengsels
EUROGRASS SV7 MAXIMA 
Een ijzersterke combi van Europa's beste rassen.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 75 Eurodiamond/Eurocordus

veldbeemd 25 Joker/Limousine

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100m2

EUROGRASS SV100 
Geschikt voor trainings- en wedstrijdvelden waar herstellings-

vermogen van groot belang is.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 100 Eurodiamond/Eurocordus/
Eurosport

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS SV100 Maxima 
De toprassen van Nederland gebundeld in één mengsel. 

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 85 Eurocordus/Vesuvius

veldbeemd 15 Limousine/Markus

Zaaizaadhoeveelheid 0,6 - 1,2 kg / 100 m2

EUROGRASS Dual Seeding 85/15 
Dé optie als het gaat om zaaien met een DDS systeem.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 50 Eurodiamond/Vesuvius

veldbeemd 50 Limousine/Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS SV8 
Extra stevig wortelpakket met uitstekende veldbeemdrassen.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 25 Vesuvius

veldbeemd 75 Limousine/Markus

Zaaizaadhoeveelheid 0,3 - 0,9 kg / 100 m2

EUROGRASS Dual Seeding 25/75 
Dé optie als het gaat om zaaien met een DDS systeem.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 100 Eurodiamond/Vesuvius/Vitellius

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Cord Schumann

DSV recreatiegrassen kweker

Perfect DSV rassen voor de beste sportmengsels
“  DSV veredelt al decennia lang uitstekende rassen voor de beste sportmengsels.  
Een slimme combinatie van deze excellente rassen leidt tot het beste sportveld. 
Een hoog uithoudingsvermogen en verbeterde duurzaamheid.“

Wilt u ook 
de beste rassen combinatie voor uw sportveld? 
Bel voor het juiste 

advies

Oranjeband mengsel 100% Grasgids rassen

EUROGRASS SV7 
Het meest gebruikte mengsel van Nederland op het gebied van sport.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 75 Eurodiamond/Vesuvius/Vitellius

veldbeemd 25 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras tetraploïd 50 Tetrasport

Engels raaigras diploïd 25 Pollen

Engels raaigras diploïd 25 Eurosport

Zaaizaadhoeveelheid 3,0 kg / 100 m2

EUROGRASS TetraTop 100
Supersnelle kieming en vestiging met hoge kwaliteit aan rassen.

NIEUW
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Openbare gazons
EUROGRASS Silhouette 
Extensief mengsel dat zeer geschikt is voor schaduw  

of droge stukken. 

EUROGRASS Bambino 
Een robuust speelgazon waarbij het uiterlijk niet uit het  

oog is verloren.

EUROGRASS Bonito 
Zeer fijne rassen met een hoge sierwaarde.

Mengsel/soort % Rasnaam

roodzwenk forse uitlopers 35 Mellori

roodzwenk fijne uitlopers 30 Teenie

roodzwenk gewoon 35 Dorianna

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Oranjeband mengsel 100% Grasgids rassen

EUROGRASS Sportivo 
Robuuste, sterke grasmat, speciaal ontwikkeld voor zonne- en 

speelweides en trapveldjes. 

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 50 Eurosport/Vesuvius/Vitellius

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk gewoon 15 Dorianna

veldbeemd 20 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort % Rasnaam

hardzwenk 50 Mentor

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk gewoon 15 Dorianna

veldbeemd 20 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 40 Vesuvius/Eurosport

roodzwenk gewoon 40 Dorianna

veldbeemd 20 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2
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Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 30 Eventus/Vesuvius

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk fijne uitlopers 25 Finesto/Teenie

roodzwenk gewoon 15 Filius/Dorianna

veldbeemd 15 Limousine

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg/ 100 m2

EUROGRASS Solario 

Al jarenlang een verfijnd mengsel met snelle opkomst  

en fijne rassen.

 

Vraag onze 
specialisten 
om een advies  

op maat!

Thijs Schoenmakers
Sales manager recreatiegrassen

Wat is nu het meest geschikte gazonmengsel?
“Geen enkele tuin, en dus ook het gazon, is exact hetzelfde; dat kan komen door betre
ding, de ligging ervan of het gewenste beheer. Bij DSV zaden hebben wij in principe voor 
elke tuin een geschikt gazonmengsel. Zo hebben wij mengsels met meerdere soorten rood
zwenkgrassen om juist de extra sierwaarde te genereren als deze gewenst is, maar ook een 
mengsel met o.a. hardzwenk voor de meer schaduwrijke plekken. Als het gaat om spelen 
en bespeelbaarheid dan bevatten de mengsels een hoger percentage Engels raaigras, deze 
soort zorgt voor een goed herstellingsvermogen na een potje ravotten of voetballen.
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Openbaar groen
Wegbermen, taluds, sloten en dijken moeten bestand zijn tegen extreme omstandigheden én mooi groen blijven. De grassoorten 

uit ons assortiment ‘openbaar groen’ zijn onder andere geselecteerd op zouttolerantie, droogte en afwisselende bodem types.

Mengsel/soort %

Engels raaigras 10

veldbeemd 30

roodzwenk fijne uitlopers 30

roodzwenk forse uitlopers 30

Zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

Mengsel/soort %

roodzwenk fijne/forse uitlopers 30

roodzwenk gewoon 20

hardzwenk 45

gewoon struis 5

Zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

EUROGRASS B3 
Geschikt voor allround berm. 

EUROGRASS D2 
Speciaal voor extensief beheerde dijken.

Mengsel/soort %

Engels raaigras 10

Veldbeemd 10

Rietzwenk 80

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 - 2 kg / 100 m2

Mengsel/soort %

hardzwenk 40

roodzwenk met forse uitlopers 28

roodzwenk gewoon 20

struisgras 5

witte klaver 5

smalle weegbree 2

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

EUROGRASS BermenDivers
Een bermmengsel bestaande uit inheemse soorten die samen een 

sterke, standvastige zode vormen en biodiversiteit verhogend werken.

Mengsel/soort %

Engels raaigras 20

veldbeemd 25

roodzwenk gewoon 15

roodzwenk forse/fijne uitlopers 20

hardzwenk 20

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort %

Westerwolds raaigras 15

roodzwenk forse uitlopers 50

roodzwenk gewoon 10

struis 5

veldbeemd 20

Zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

EUROGRASS BermenSpeciaal
Zeer snelle beginontwikkeling om erosie te voorkomen.

EUROGRASS R1 
Zeer veelzijdig recreatiemengsel, geschikt voor elke grondsoort.

EUROGRASS Campino

Zeer diepe beworteling en daardoor erg droogtetolerant.  

Breed inzetbaar op droge plekken.

NIEUW

Mengsel/soort %

Engels raaigras 10

veldbeemd 20

roodzwenk gewoon 20

roodzwenk uitlopervormend 50

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort %

Engels raaigras laat doorschietend 40

veldbeemd 25

roodzwenk fijne uitlopers 15

roodzwenk forse uitlopers 10

witte cultuurklaver 10

Zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

EUROGRASS D1 
Speciaal voor hooi- en beweidingsdijken. 

EUROGRASS MaaiMinder
Tot wel 25% minder lengtegroei. 

Oranjeband mengsel 100% Grasgids rassen
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EUROGRASS Graszodenmengsel 
Hét mengsel voor graszoden. Een goede balans tussen rassen 

op gebied van kleur, standvastigheid, zodenvorming en ziekte-

resistentie. Daarnaast letten wij goed op wat er ondergronds 

gebeurt. Dit mengsel en deze rassen zorgen voor een sterke 

beworteling en zodoende snel te snijden graszoden.

Hoogste 
kwaliteit

Flexibele 
leverings 

voorwaarden

Eerlijk 
advies

Altijd 
vernieuwend

|  11

Rasnaam %

EUROGRASS Graszodenmengsel

Engels raaigras 25

veldbeemd 30

gewoon roodzwenk 30

roodzwenk met forse uitlopers 15

De ideale 
formule voor 
graszoden

O
p

en
b

aa
r 

g
ro

en
D

SV
 g

ra
sm

en
g

se
ls

M
en

g
se

lk
o

m
p

as
B

er
m

en
D

iv
er

s
Sp

o
rt

m
en

g
se

ls
G

ra
ss

o
o

rt
en

O
p

en
b

ar
e 

g
az

o
n

s
G

ra
sz

o
d

en

|  11



www.dsv-zaden.nl

DSV zaden Nederland

Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide

0485 550 983, info@dsv-zaden.nl

2

1

Buitendienst

Steven Wiersema

Sales, productmanager 

recreatiegrassen

06 2127 0058

steven.wiersema@dsv-zaden.nl

Thijs Schoenmakers

Sales manager recreatiegrassen

06 2505 8221

thijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

1

2

Binnendienst

Erie van de Ligt, Heidi Lamers &  

Joëlle ten HaafDriessen

binnendienst@dsv-zaden.nl - 0485 550 983

Advies en service

De in deze brochure gebruikte ras informatie, teeltadviezen en producties komen 
tot stand uit kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. 
Wij kunnen buiten alle zorgvuldigheid niet garanderen, dat de beschreven eigen-
schappen in de landbouwpraktijk in ieder geval herhaalbaar/traceerbaar zijn. Zij 
kunnen alleen beslissingshulp vertegenwoordigen. DSV sluit aansprakelijkheid voor 
directe, indirecte, atypische, toevallig ontstane of andere gevolgschade of schade-
claims, die zich in samenhang met het gebruik van de in deze brochure beschreven 
ras- en teeltinformatie resulteren, uit. Mengselsamenstellingen zoals weergegeven 
in deze brochure zijn op basis van beschikbaarheid. Bij onvoldoende beschikbaar-
heid zullen rassen van vergelijkbare kwaliteit ingezet worden. Met de uitgave van 
deze brochure verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.




