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Groei door innovatie
DSV zaden Nederland is een plantenveredelings- en zaadbedrijf dat al 70 jaar groeit. De focus
van onze activiteiten is de ontwikkeling van hoogwaardig zaaizaad van innovatieve, gezonde
rassen en mengsels voor uiteenlopende toepassingen in landbouw en recreatie. We groeien óók
in kennis, ervaring en duurzame productinnovatie. Met ruim 700 collega’s, waarvan een derde 
werkt in research, en vestigingen in zeven Europese landen zijn we ‘leading in breeding’. 
We denken groot, maar opereren met korte lijnen. Het liefst één op één met onze telers, 
onze dealers en in het veld bij onze eindgebruikers. We helpen onze klanten om in dubbele 
zin te groeien: in kennis en rendement. Dat is groei door innovatie.
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EUROGRASS®

Ons merk EUROGRASS® staat voor de hoogste kwaliteit 

sportvelden- en recreatiemengsels voor uiteenlopende 

toepassingen: van sport tot gazon en van dijken tot 

aan graszoden. 

Onze mengsels zijn voorzien van de beste rassen 

gecombineerd met een voortdurende innovatie op gebied 

van gras. Daarbij kijken wij als veredelaar constant vooruit: 

naar de ontwikkelingen in de markt, het veranderende 

klimaat, meer duurzaamheid en meer biodiversiteit.  

Wij testen onze rassen voortdurend op onze demovelden 

op belangrijke eigenschappen: 

• Kiemkracht en snelle opkomst

•  Hoge betredingstolerantie en bestendigheid tegen slidings 

• Ziekteresistentie

• Optimaal herstellend vermogen

Alles wat nodig is om het meest optimale uit uw grasmat 

te behalen, voor maximale prestaties.

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

85% van onze 
heftruckbewegingen 
zijn al elektrisch

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

Team EUROGRASS®

Thijs Schoenmakers (salesmanager)
Steven Wiersema (sales- en productmanager)

Oranjebandmengsels® 
Graszaadmengsels met het merk Oranjebandmengsel® zijn 

uitsluitend samengesteld uit rassen die opgenomen zijn in de 

Grasgids. De Nederlandse Algemene Keurings dienst (NAK)  

controleert de samenstelling van het mengsel en de rassen in 

het mengsel. Alleen wanneer de kwaliteit van het graszaad 

voldoet aan de allerhoogste normen, krijgt het mengsel het 

Oranjebandmengsel® beeldmerk op de verpakking. Het voor-

deel voor u als klant is dat u zekerheid heeft omtrent de 

samenstelling en kwaliteit van de graszaadmengsels.

Benieuwd waar onze 
grasmengsels worden 

toegepast? 
Bekijk het filmpje hier!



Verbeter nu uw 
keuze met het 
EUROGRASS® 

mengselkompas!

EUROGRASS® mengselkompas
Welk grasmengsel is het meest geschikt voor u? Met ons mengselkompas is 

het vinden van het juiste soort grasmengsel supereenvoudig! Het mengsel-

kompas is een online keuzetool waarmee u binnen enkele klikken het meest 

geschikte mengsel voor uw toepassing kunt vinden. Heeft u het juiste 

mengsel gevonden, dan staan hierbij direct de productbladen en 

de bestekteksten. Deze kunt u eenvoudig downloaden als PDF-

bestand of als RSX-bestand. Deze kunt u bij het schrijven van een 

bestek volgens de RAW-besteksystematiek invoegen. Dat biedt 

duidelijkheid voor de uitvoerende partij en zekerheid voor u.

EUROGRASS®  
mengselmatrix
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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

G
a
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n

EUROGRASS® Solario 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS® Bambino 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS® Sportivo 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS® Bonito 2 – 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS® Silhouette 2 – 2,5 1 – 1,5

EUROGRASS® Graszoden 1,7 – 3
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EUROGRASS® B3 1 – 1,5

EUROGRASS® BermenSpeciaal 1 – 1,5

EUROGRASS® Campino 2,5

EUROGRASS® D1 1 – 1,5

EUROGRASS® D2 1 – 1,5

EUROGRASS® R1 2-2,5

EUROGRASS® BermenDivers 1-1,5

EUROGRASS® Laanboom 1

EUROGRASS® MaaiMinder 1,5 – 2

Scan de QR-code voor het
EUROGRASS®

mengselkompas 
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Gazon
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EUROGRASS® Bambino
Een robuust speelgazon waarbij het uiterlijk niet uit het  

oog is verloren.

EUROGRASS® Sportivo
Robuuste, sterke grasmat, speciaal ontwikkeld voor 

zonne- en speelweides en trapveldjes. 

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 50 Vesuvius/Eurosport/
Eurocordus

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk gewoon 15 Filius

veldbeemd 20 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 40 Vesuvius/Eurosport

roodzwenk gewoon 40 Filius

veldbeemd 20 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 30 Eventus/Vesuvius

Roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

Roodzwenk fijne uitlopers 25 Teenie

Roodzwenk gewoon 15 Filius

Veldbeemd 15 Limousine

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg/ 100 m2

EUROGRASS® Solario 
Al jarenlang een verfijnd mengsel met snelle opkomst  

en fijne rassen.

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 Filius

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS® Silhouette 
Extensief mengsel dat zeer geschikt is voor schaduw  

of droge stukken. 

Mengsel/soort % Rasnaam

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk gewoon 15 Filius

veldbeemd 20 Markus

hardzwenk 50 Mentor

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Stijn Denissen
Hoveniersbedrijf Denissen, Siebengewald

“Bij de aanleg van een gazon adviseer ik klanten, naast op tijd te 
bemesten om ook op tijd het gras te verticuteren. Doe dit bij 
voorkeur 2 keer per jaar: in het voorjaar én in het najaar. Hiermee 
krijgen goede grassen meer ruimte om zich te ontwikkelen en dus 
verbetert de kwaliteit van het gazon.”
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Maximale  
prestaties met  
EUROGRASS®  
SV7 Maxima

  Sterk gras voor maximale 
sportprestaties

  Maximaal herstelvermogen

  Maximale kiemkracht

  Maximale 
betredingstolerantie

Scan de QR-code voor  
meer informatie over  

EUROGRASS® SV7 Maxima



Peter Koop

Field Manager, De Enk Groen & Golf, Drachten

“Het juiste zaaimoment is belangrijk! De renovatie en aanleg 
van de sportvelden zijn sterk afhankelijk vele variabelen zoals 
weer, grond en temperatuur. Het loont om hier goed naar  
te kijken en het juiste zaaimoment af te wachten,  
waardoor een snelle opkomst van het gras mogelijk is.”

Sport
EUROGRASS® SV7 MAXIMA 
Een ijzersterke combi van Europa's beste rassen.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 75 Eurodiamond/Eurosport

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/Vesuvius/
Eurocordus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS® SV7  
Het meest gebruikte mengsel van Nederland op het 

gebied van sport.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 75 Vesuvius/Eurodiamond/
Eurocordus

veldbeemd 25 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

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 100 Eurodiamond/Eurosport/
Eurocordus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

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

Oranjebandmengsel 100% Grasgids rassen

EUROGRASS® Dual Seeding 
De oplossing wanneer u zaait met het DDS-systeem. EUROGRASS® heeft twee mengsels specifiek voor de zaai oplossing 

met DDS. Vraag uw adviseur voor het juiste mengsel en samenstelling.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras tetraploïd 50 Tetrasport

Engels raaigras diploïd 50 Eurosport/Pollen

Zaaizaadhoeveelheid 3,0 kg / 100 m2

EUROGRASS® TetraTop 100 
Supersnelle kieming en vestiging met hoge kwaliteit 

aan rassen.
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Openbaar groen

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 bermen. 

EUROGRASS® D2 
Speciaal voor extensief beheerde dijken.

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. 

Gelijkwaardig aan BTK1100.

EUROGRASS® R1 
Zeer veelzijdig recreatiemengsel, geschikt voor elke grondsoort.

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. 

Mengsel/soort %

Engels raaigras 10

veldbeemd 20

roodzwenk gewoon 20

roodzwenk uitlopervormend 50

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

EUROGRASS® MaaiMinder 

Tot wel 25% minder lengtegroei. 

Graszaadmengsels met het merk Oranjebandmengsel® zijn 
uitsluitend samengesteld uit rassen van de hoogste kwaliteit 
die opgenomen zijn in de Grasgids.

Mengsel/soort %

Rietzwenk 80

Engels raaigras 10

Veldbeemd 10

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 - 2 kg / 100 m2

EUROGRASS® Campino 
Zeer diepe beworteling en daardoor erg droogtetolerant.  

Breed inzetbaar op droge plekken.
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EUROGRASS® Sportivo doorstaat Maaswater
Je zal het maar meemaken: je hebt net een camping ingezaaid voor nieuw gras en dan volgt er een fikse over-

stroming. Dit gebeurde bij Landschapscamping De Kop in Middelaar. Aannemer Cors Janssen van C. Janssen  

Grond bewerking vertelt: “Vanuit de opdrachtgever kwam de vraag om de aanleg en infrastructuur van een nieuw 

aan te leggen camping te realiseren. Gewenst was een sterk grasmengsel dat zo snel mogelijk zorgde voor een dichte 

grasmat, gecombineerd met een goede belastbaarheid voor het campingterrein. En dit alles in april, begin voorjaar. 

In overleg met DSV werd voor het mengsel EUROGRASS® Sportivo gekozen: een supersterk gras met een speciale 

samenstelling voor speel- en zonneweides. Tot de grote schrik kwam een flink gedeelte tijdens de overstromingen 

van afgelopen juli dagenlang onder het Maaswater te staan. De grasmat herstelde zich vervolgens supersnel waar-

door de eigenaar vlot daarna weer een egaal groen kampeerterrein had. Sportivo heeft zijn eigenschap als supersterk 

grasmengsel meer dan waargemaakt.”

Scan de QR-code voor  
meer informatie over 

EUROGRASS® Sportivo
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Herstel na overstroming, augustus 2021

Overstroming, juli 2021

Aanleg, april 2021
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Bloeimengsel
•  Oase van bloeiers voor o.a.  

bijen en vlinders
•  Een aantal soorten is meerjarig en 

zullen zaad produceren die een 
volgend seizoen weer ontkiemen 

Samenstelling:
• Gipskruid
• Slaapmutsje
• Chinees-vergeet-mij nietje
• Juffertje in het groen
• Dagschone
• Korenbloem
• Malva (gemixte soorten)
• Goudsbloem (gemixte soorten)
• Bergslinger
• Zonnestrobloem
• Gele ganzebloem
• Vlas rood
• Zomerazalea
• Papaver/klaproos
• Schermscheefbloem
• Zomeradonis

Zaaiadvies: 1 kg/1000m2

Verpakking: zak à 1 kg.
Zaaitijdstip: april, mei, juni

ZOMERBLOEI  
ZELDER

Bloeimengsel
•  Langdurige bloeiperiode
•   Snelle start van de bloei

Samenstelling:
• Velderwt
• Lupine
• Zomerwikke
• Facelia
• Zonnebloem
• Inkarnaatklaver
• Gele mosterd
• Vlas
• Deder

Zaaiadvies: 2,5 kg/1000m2

Verpakking: zak à 10 kg.
Zaaitijdstip: april, mei

BLOEIPARADIJS 
LIPPSTADT

Bloeimengsel
•   Speciaal gericht op het voeden 

van bijen en hommels
•   Met veel inheemse vlinder-

bloemigen ook goed voor de 
ondergrondse biodiversiteit

Samenstelling:
• Lupine
• Dille
• Zonnebloem
• Boekweit
• Facelia
• Alexandrijnse klaver
• Perzische klaver
• Serradella
• Voederwikke
• Velderwt

Zaaiadvies: 1 kg/1000 m2

Verpakking: zak à 10 kg.
Zaaitijdstip: maart, april, mei

BLOEIMENGSEL 
NECTAR

Bloeimengsels

Bloeimengsels
Biodiversiteit is een hot topic. Zowel bij overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies als in de 

particuliere sector. Het meest voorkomend zijn de plantsoenen, bermen en landschapstuinen. Gras wordt, 

waar mogelijk, steeds vaker vervangen door een bloei- of kruidenmengsel. Hiermee wordt een dubbel effect 

bereikt: ondergronds meer organische activiteit en bovengronds een kleurig bloemenveld voor bijen, insecten 

en andere dieren. Onze mengsels zijn speciaal afgestemd op de verschillende behoeftes voor diverse locaties. 

Kijk hier voor meer 
info en zaaiadvies
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Gebroeders Krol
Bronnegerveen

“Zorg voor een kwalitatief goed zaaibed. Alle investeringen in een goed zaaibed 
en vlak veld verdient u direct terug in het dagelijks onderhoud en eindresultaat.“

Graszoden vereisen een zeer deskundig 

teeltmanagement. Naast ons EUROGRASS® 

Graszodenmengsel maken wij verschillende 

mengsels op maat. Hierbij werken wij met 

4 belangrijke pijlers:

 1   De hoogste technische kwaliteit graszaden

 2   De hoogste kwaliteit rassen 

 3   Het beste advies om zo samen met u het meest 

geschikte mengsel te maken.

 4   Flexibele leveringsvoorwaarden om snel in te 

spelen op weersomstandigheden.

Neem contact op met onze salesmanagers 

voor meer informatie of advies.

Graszoden

Hét mengsel voor graszoden. Een goede balans 

tussen rassen op gebied van kleur, standvastigheid, 

zodenvorming en ziekteresistentie. 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.

Mengsel/soort %

Engels raaigras 25

veldbeemd 30

gewoon roodzwenk 30

roodzwenk met forse uitlopers 15

EUROGRASS® Graszodenmengsel

Het mengsel 
voor topkwaliteit 

graszoden!

Scan voor meer informatie over 
Graszodenmengsels
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DSV zaden Nederland B.V.

Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide

0485 550 983, info@dsv-zaden.nl

Volg ons op social media:

www.dsv-zaden.nl

Buitendienst
Steven Wiersema

Sales, productmanager 

recreatiegrassen

06 2127 0058

steven.wiersema@dsv-zaden.nl

Thijs Schoenmakers

Salesmanager recreatiegrassen

06 2505 8221

thijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

1

2

Binnendienst
Erie van de Ligt & Joëlle ten Haaf-Driessen

binnendienst@dsv-zaden.nl - 0485 550 983

Advies en service

1

2

2

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 eigenschappen in de 
landbouw praktijk in ieder geval herhaalbaar/traceerbaar zijn. Zij kunnen alleen beslissings-
hulp 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. 
Mengselsamen stellingen zoals weergegeven in deze brochure zijn op basis van beschikbaar-
heid. Bij onvoldoende beschikbaarheid zullen rassen van vergelijkbare kwaliteit ingezet 
worden. Met de uitgave van deze brochure verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.


