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Vorig jaar voerde Peter Swinkels een renovatie uit 
voor de atletiekbaan op sportpark Vrijenbroek. 
Dit is een kunststof rondbaan met binnenin een 
natuurgrasveld, waar de technische nummers 
gesitueerd zijn. Na de aanleg in 2015 zijn er geen 
werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van 
de grasmat op het binnenterrein. Hierdoor kwam 
er in de loop der jaren onkruid in, waardoor de 
mat voornamelijk uit slechte grassen en onkruiden 
bestond. 

In september 2017 werden de volgende werk-
zaamheden uitgevoerd:
• dood spuiten bestaande grasmat
• frezen
• egaliseren 
• dressen/bezanden sportveld
• bemesten met 1.800 kg organische meststoffen
• cultivateren 
• egaliseren
• 250 kg inzaaien met een mengsel van Engels 
   raaigras, roodzwenk en veldbeemdgras
• bemesten 
• schudbeluchten

Het mengsel is speciaal samengesteld, met 50% 
Engels raaigras, 30% roodzwenkgras met forse uit-
lopers en 20% veldbeemdgras, alle drie rassen uit 
de Grasgids. ‘Er is gekozen voor Grasgids-rassen om 
de kwaliteit van de rassen per soort met elkaar te 
kunnen vergelijken’, aldus Peter Swinkels.

Waarom is er gekozen voor dit specifieke 
mengsel?
Peter Swinkels: ‘Om verschillende redenen:
1. Engels raaigras vanwege de snelle opkomst, 
bespelingstolerantie en zodedichtheid.

2. Roodzwenk met forse uitlopers vanwege de 
zodedichtheid, droogtetolerantie en wintervast-
heid. Mijn ervaring in de graszodenteelt is dat 
roodzwenk met forse uitlopers dezelfde sterke 
zode kan maken als veldbeemd en ook sneller 
opkomt. 

3. Veldbeemdgras in combinatie met roodzwenk is 
het beste, omdat er geen beregening aanwezig is 
in verband met de droogtegevoeligheid.
Er is dan ook voor dit specifieke mengsel gekozen 
vanwege de voordelen van een snelle opkomst, 
een sterke zode, wintervastheid en weinig droog-
tegevoeligheid.’

Wat is het resultaat tot nu toe?
Peter Swinkels: ‘Het resultaat tot nu toe is wat ik 
ervan verwacht had. De mat ziet er goed uit en laat 
een stevige zode zien. Ik ben dan ook zeer tevre-
den met de keuze voor de Grasgids-rassen.’

Grasgids-rassen 
toepasbaar voor 
diverse projecten

Sinds oktober 2016 is Peter Swinkels werkzaam bij de 

gemeente Venlo, waar hij de verantwoordelijkheid 

heeft voor maar liefst veertien sportparken. Voor die 

tijd werkte Peter bijna 25 jaar bij Agrifirm, waarvan 

hij de laatste vijftien jaar actief was op het gebied 

van advisering en verkoop van graszaden, meststof-

fen en gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor 

sportparken, golfbanen, beheer openbaar groen en 

graszoden. 
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