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Het mengselkompas van Eurograss, te bereiken
via dsv-zaden.nl/gras-voor-recreatie, is feitelijk
een stroomschema dat de bezoeker via diverse 
keuzes naar het juiste grasmengsel leidt. 
Eenmaal bij dat grasmengsel aangekomen, kan 
hij de bestektekst downloaden als PDF- of RSX-
bestand. Dat laatste is alleen te openen als je 
over het bijbehorende programma beschikt.
Het mengselkompas start met de keuze tussen 
sport-, gazon- en openbaargroenmengsels. Kies 
je voor openbaar groen, dan worden er acht 
opties gegeven, zoals bermen, begraafplaatsen, 
campings en halfverhardingen. Afhankelijk van 
de keuze volgen er daarna nog meer selecties 
of wordt het juiste grasmengsel aangegeven en 
kan de bestektekst gedownload worden.

RAW-bestek
De bestekteksten zijn geschreven volgens de 

RAW-systematiek van CROW. In de bestektekst 
is opgenomen welk mengsel moet worden 
gebruikt. DSV zaden verwijst hierin naar zijn 
Eurograss-mengsels of een gelijkwaardig meng-
sel. Zo moet het mengsel Eurograss Sportivo 
minimaal 50 procent Engels raaigras bevatten 
en minimaal 20 procent veldbeemdgras. Per 
mengsel wordt aangegeven hoe het moet 
worden ingezaaid bij nieuwe inzaai, bij herstel 
van de grasmat en bij doorzaaien.
Per bestekpost zijn uiteraard hoofd- en deficodes 
weergegeven volgens de bepalingen in de RAW-
catalogus. Omdat ze in RSX-formaat beschikbaar 
zijn, kunnen de bestekposten zo overgenomen 
worden in het bestek.

Bestek is geen advies
‘Met deze bestekteksten wil DSV zaden advies-
bureaus, landschapsarchitecten en andere 

belanghebbenden die met bestekken te maken 
hebben, een beetje ontzorgen. In een bestek 
staat vaak wel waar gras moet komen, bijvoor-
beeld in een berm of een trapveldje, maar niet 
welk grasmengsel je daar het beste kunt 
gebruiken. Dat is jammer, want er zit veel ver-
schil tussen gras en gras. Ook de omstandig-
heden doen ertoe. Is er bijvoorbeeld veel 
schaduw? Dat zijn allemaal aspecten die mee-
wegen bij de keuze voor het juiste grasmengsel. 
Wie de bestektekst over de grasmengsels mee-
neemt in het gehele bestekplan, weet dat in de 
uitvoering het juiste gras wordt ingezaaid.’

Up-to-date met nieuwste mengsels
Oorspronkelijk was het de bedoeling alleen de 
bestekteksten te schrijven en beschikbaar te 
stellen. Gaandeweg kwam daar het kompas bij, 
om mensen te helpen navigeren naar de juiste 
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bestektekst. ‘Het kompas is een stroomschema. 
Je maakt keuzes op basis van de situatie en komt 
via een knock-outsysteem uit bij het juiste meng-
sel. Het kompas is helemaal up-to-date; ook onze 
nieuwste mengsels: Eurograss Bermen Divers 
voor openbaar groen en Eurograss TetraTop100 
voor sportvelden, zijn erin opgenomen.’

Handig voor opdrachtgever
Herman Wevers, directeur van Alles over 
Groenbeheer, schreef de bestekteksten voor DSV 
zaden. ‘Wij doen allerlei bestekwerkzaamheden 
en hebben ook voor andere leveranciers al 
bestekteksten geschreven. Voor DSV hebben 
we per mengsel een bestektekst opgezet. 
Wij kennen de RAW-systematiek goed en de 
opdrachtgever weet de inhoud. Samen komen 
we tot een goed product dat aan de eisen 
voldoet. De besteksystematiek en de RAW-
systematiek zijn gestandaardiseerd. 
Elk catalogusnummer bestaat uit een hoofd- en 
een deficode. De hoofdcode verwijst naar het 
type werk dat gedaan moet worden en de defi-
code naar de specifieke acties die ondernomen 

moeten worden. Deficodes zeggen bijvoorbeeld 
iets over de hoeveelheid product die je moet 
gebruiken, hoe diep het in de grond gebracht 
moet worden, enzovoorts.’

‘Voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld een 
gemeente, is het fijn om deze bestekteksten 
erbij te kunnen nemen. Je kunt niet verwachten 
dat deze mensen alles weten van de verschei-
dene grasmengsels. Dat geldt ook voor civiel-
technische bestekschrijvers; zij weten alles van 
bijvoorbeeld betonnen elementen, maar kennen 
niet alle grassoorten en -mengsels. Dan is het fijn 
als je via het mengselkompas van DSV zaden 
uitkomt bij het juiste grasmengsel en daar ook 
de bestektekst vindt. Ook voor ons groen  - 
kenners werkt het prettig als bij niet-groene  
projecten bestekteksten klaarstaan bij 
leveranciers. Al is het maar ter inspiratie.’

Makkelijk te vinden voor aannemer
Jan-Willem Boon van Gras Advies uit Huissen 
maakt dankbaar gebruik van de beschikbare 
bestekteksten. ‘Wij laten graag zien dat wij 

nadenken over duurzaamheid en proberen 
dat door te voeren in onze bestekken. Met de 
bestekteksten van DSV zaden wordt dat eenvou-
diger. DSV zaden denkt met zijn standaardmeng-
sels echt mee op het gebied van duurzaamheid. 
Met het mengsel Eurograss MaaiMinder is – de 
naam zegt het al – minder maaien nodig. Ik ben 
fan van Eurograss Solario, dat onder andere voor 
parken en gazons bedoeld is. Het mengsel heeft 
een hoge sierwaarde, kan wat betreding heb-
ben en kan door de specifieke soorten waaruit 
het bestaat ook tegen droogte. We hebben de 
laatste jaren immers steeds meer te maken met 
droogte. Een ander voorbeeld is het bermmeng-
sel Eurograss Bermen Divers met witte klaver 
en smalle weegbree. Door deze soorten kan het 
mengsel zelf zorgen voor enige bemesting in de 
vaak (te) arme bermgronden; dit komt het gras 
ten goede. Daarnaast trekken de toegevoegde 
soorten insecten aan en stimuleren ze de biodi-
versiteit. In onze bestekken kiezen we dus voor 
dit soort producten. Met de bestekteksten die op 
de site van DSV zaden staan, kan de aannemer 
vervolgens makkelijk vinden wat wij bedoelen.’
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